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Tiivistelmä: Raportissa on tarkasteltu ikääntyvien työmarkkina-asemassa 1990-luvulla
tapahtuneita muutoksia yleisten työvoimatilastojen ja yksilökohtaisten paneeliaineisto-
jen avulla. Suomessa on 55–64-vuotiaiden työllisyysaste kohonnut 1990-luvun puolivä-
lin jälkeen hyvin ripeästi ja ylittää jo lamaa edeltävän tason. Ikääntyvien miesten
työllisyysaste on lähellä EU:n keskitasoa ja naisten sitä selvästi korkeampi. Molemmat
ovat kuitenkin muiden pohjoismaiden vastaavia alempia. Työttömyys on etenkin 55–59-
vuotiaiden keskuudessa edelleen korkea.

Työllisyysasteiden nopean nousun taustalla on lähinnä suotuisa talouskehitys ja varhais-
eläkkeiden ehtojen muuttaminen. Nopea työvoiman kysynnän kasvu on hillinnyt irtisa-
nomisia, jotka usein kohdistuvat varhaiseläkemahdollisuuksien piirissä oleviin
ikääntyviin. Työttömyyseläkkeen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajojen kohoaminen
ja muut ehtojen muutokset ovat vähentäneet niiden vetoa ja ohjanneet eläkehakuisuutta
osa-aikaeläkkeen piiriin.

Työurien pituudessa on selviä eroja eri väestöryhmien välillä. Korkean asteen koulutuk-
sen saaneista suurempi osa on työssä vielä iäkkäänäkin verrattuna vain perusasteen
koulutuksen saaneisiin. Yrittäjissä on pitkään työtä tekeviä enemmän kuin palkansaajis-
sa ja kasvavilla, monipuolisilla työmarkkina-alueilla asuvien joukossa enemmän kuin
Itä- ja Pohjois-Suomen muuttotappioalueilla.

Asiasanat: ikääntyvä työvoima, varhaiseläkkeet, työssä jatkaminen

Abstract: The report analyses changes in the labour-market status of ageing Finnish
people during the nineties. The research bases on general labour statistics and on
individual panel data. The employment rates among the 55–64-years old have risen very
rapidly during the last 6–7 years and are now passing the pre-recession level of late
eighties. Among elderly men the employment rate is near the EU-average and among
elderly women the level is far higher than EU average. Both levels are however under
those in the Nordic neighbours. Unemployment among the 55–59-years old is still high.

The factors explaining the rise in employment rates are favourable economic growth
and changes in early pension schemes. The labour demand has risen rapidly and
dampened quitting, which often concerns elderly who have possibility for early
retirement. On the other hand the rise in age limits of popular early pensions has
diminished their attractiveness and directed early retirement to part time pensions.

There are clear differences in work careers of various population groups. Among the
well educated the share of long careers is bigger than among poorly educated. The
entrepreneurs work longer than wage-earners. In expanding and many-sided labour
markets people work longer than in emigration areas of eastern and northern Finland.

Key words: ageing labour force, early retirement, working careers
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Aluksi

Sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat alkoivat tulla työikään 1960-luvulta
lähtien. Saman aikaisesti tuotannon ja työllisyyden rakennemuutos kiihtyi. Alkoi
nopea kaupungistuminen ja siirtyminen maatalousvaltaisesta teollisuus- ja pal-
veluyhteiskuntaan. Tämän rakennemuutoksen toteutumista helpotti runsas uuden
työvoiman tulo työelämään. He voivat sijoittua suhteellisen vaatimattomankin
koulutuksen jälkeen suoraan kasvaviin elinkeinoihin. Taantuvista elinkeinoista
vapautuva työvoima sijoittui osittain uudelleen, osa muutti maasta ja tuntuva osa
siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle. Kärjistäen voidaan sanoa, että 1960-luvun ra-
kennemuutos toteutettiin vaihtamalla vanha työvoima uuteen.

Myöhemminkin rakennemuutoksen työmarkkinaongelmia on helpotettu varhais-
eläkkeiden, erityisesti työttömyyseläkkeen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen avulla.
Työvoiman riittävyyden näkökulmasta tämä ei ollut ongelma, koska työikäisen
väestön määrä kasvoi edelleen nopeasti. Työmarkkinoilta poistuvien tilalle on
löytynyt yleensä riittävästi korvaavaa työvoimaa. Vaikka rakennemuutoksia vielä
1970- ja 1980-luvullakin helpotti vanhan työvoiman korvautuminen uudella,
alettiin samalla korostaa työmarkkinoilla olevien tarvetta hankkia uusia valmiuk-
sia voidakseen sijoittua uusiin tehtäviin. Aikuiskoulutuksen merkitys onkin jat-
kuvasti kasvanut.

Erityisesti 1990-luvun laman jälkeisen nopean kasvun aikana havahduttiin näkö-
piirissä olevaan tilanteeseen, että työmarkkinoilta poistuvat ikäluokat alkavat olla
suurempia kuin työmarkkinoille tulevat. Jatkossa rakennemuutoksia ei enää voi-
da lievittää päästämällä valtaosa ikäluokasta ennenaikaiselle eläkkeelle. Tilalle ei
enää löydy riittävästi uutta työvoimaa.1 Työikäisen väestön vähenemisen aiheut-
tamia ongelmia voidaan helpottaa lähinnä kahdella tavalla; lisäämällä työvoiman
maahanmuuttoa ja hidastamalla työmarkkinoilta poistumista. Viime mainittu ta-
voite on taustalla eläkejärjestelmien muutoksissa, joita on viime vuosina tehty
ahkerasti.

Ikääntyminen on kehittyneiden maiden ja erityisesti Euroopan maiden väestön
yleinen piirre. Tähän saakka tutkimus on suuntautunut erityisesti eläke- ja hoi-
vamenojen kasvupaineiden ja niiden rahoitustarpeiden selvittämiseen. Suomessa
(esim. Parkkinen, 2002 tai Lassila ja Valkonen, 2002), samoin kuin OECD:n
(1998) ja EU:n (1997) piirissä on tehty näistä useita selvityksiä. Niiden keskei-
nen johtopäätös on, että ikääntymisen aiheuttamien julkisten menojen nykymuo-
toinen rahoitus edellyttää korkeaa työllisyysastetta. Ikääntyminen uhkaa
kuitenkin pitää työllisyysasteen matalana, koska se näkyy työmarkkinoilla työ-
voiman kasvavana poistumana ja tähän liittyvänä työvoimakapeikkojen yleisty-
                                                
1 Ikärakenteen muutoksen aiheuttamia työmarkkinaongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia on tar-
kasteltu mm. työministeriön asettaman työryhmän raportissa ”Varautuminen suurten ikäluokkien aiheut-
tamaan työmarkkinamuutokseen” (Työministeriö, 2003).
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misenä. Ikääntyvien työmarkkinoihin kohdistuva tutkimus onkin vireytynyt vi i-
me vuosina.2

                                                
2 Virjo ja Aho (2002) esittävät tuoreen kirjallisuuskatsauksen teemaan liittyvästä lähinnä Suomessa teh-
dystä tutkimuksesta.
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1 Kahtiajakautuneet työmarkkinat

Suomen työmarkkinakehitykselle 1990-luvun alun laman jälkeen on ominaista
kaksijakoisuus. Työpaikkoja on syntynyt runsaasti, mutta työttömyys on alentu-
nut tuskallisen hitaasti. Työllisten määrä on nyt yli 300 000 suurempi kuin laman
pohjalla vuonna 1994. Jos kaikki uudet työpaikat olisivat täyttyneet työttömillä,
olisi työttömiä alle 100 000 ja työttömyysaste 3–4 prosenttia. Työttömyysaste on
kuitenkin edelleen lähes 10 prosenttia. Uudet työpaikat ja työttömät eivät ole
kohdanneet kovin hyvin. Eräiltä osin työmarkkinoiden dynamiikka on palautunut
samanlaiseksi kuin se oli 1980-luvun lopun alhaisen työttömyyden tilanteessa,
mutta toisaalla lama näkyy edelleen. Ikäryhmittäinen tarkastelu paljastaa eräitä
selviä eriytymisen merkkejä.

Taulukko 1. Työttömyysaste (työvoimatutkimus) ja yli puoli vuotta työttömä-
nä olleiden osuus työttömistä työnhakijoista ikäryhmittäin vuosi-
na 1989, 1994 ja 2001.

Ikä Työttömyysaste Yli 26 viikkoa työttömänä olleiden osuus*
1989 1994 2001 1989 1994 2001

15–19 14,9 41,3 28,3 1 39 4
20–24 5,6 30,7 15,6 7 38 15
25–29 2,4 19,1 9,4 12 46 27
30–34 2,3 15,0 8,6 15 49 36
35–39 2,0 13,5 6,4 17 52 40
40–44 1,9 12,9 7,1 18 54 42
45–49 1,7 12,2 6,7 21 55 46
50–54 2,2 12,4 7,0 26 58 49
55–59 3,5 21,4 10,2 40 68 72
60–64 2,0 9,9 5,8 53 58 78
* Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista (loka- tai marraskuu).
Lähde: Tilastokeskus, työministeriö.

Kaikissa ikäryhmissä työttömyysasteet ovat selvästi alentuneet lama-ajan hui-
pusta. Ne ovat kuitenkin vielä kaukana vuoden 1989 tilanteesta. Se, että työttö-
myysaste ei ole alentunut nopeammin selittyy työttömyyden keston hitaalla
lyhenemisellä3. Vähintään puoli vuotta työttömänä olleiden osuus on yli
30-vuotiaiden ryhmissä edelleen vähintään kolmannes ja vain vähän pienempi
kuin lama-aikana. Yli 55-vuotiailla pitkäaikaistyöttömien osuus on suurempi
kuin lama-aikana. Nuorilla pitkäaikaistyöttömien osuus on alentunut selvemmin,
mutta on kuitenkin huomattavasti korkeampi kuin 1980-luvun lopulla.

                                                
3 Työttömyyden keskimääräinen kesto oli vuonna 2002 edelleen 50 viikkoa, kun se oli pisimmillään 52
viikkoa vuonna 1998.
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Vain pieni osa nuorista kuuluu työvoimaan, mikä osittain selittää heidän korkean
työttömyysasteensa. Esimerkiksi 15–19-vuotiaista kuului työvoimaan vuonna
2001 noin joka kolmas, joista siis 28 prosenttia oli työttömiä. Koko ikäluokasta
työttömiä oli siten alle 10 prosenttia. Toinen samaan suuntaan vaikuttava tekijä
on, että työvoimatutkimuksessa nuoret voivat ilmoittautua työttömiksi jo opis-
keluaikana. Nuorten työttömyysaste ilman päätoimisia opiskelijoita on noin
puolet virallisesta. Nuorten korkeat työttömyysluvut heijastavat myös suurta vir-
taamaa eli entistä useammat nuoret tulevat työmarkkinoille työttömyyden kautta,
joka tosin useimmissa tapauksissa kestää vain vähän aikaa. Eräiltä osin tilastot
voivat myös kaunistella nuorten tilannetta. Osa nuorista ei saa työmarkkinatukea
ja voi jäädä myös työttömyystilastojen ulkopuolelle, koska on kieltäytynyt tarjo-
tusta koulutus- tai työpaikasta. He ovat vaarassa syrjäytyä kokonaan työmarkki-
noilta Tällaisten nuorten määrä on noin 15 000 henkilön suuruusluokkaa eli
ongelma on mittaluokaltaankin vakava.4

Kuvio 1. Päättyneiden työttömyyksien kesto vuosina 1989, 1994 ja 2001,
viikkoa.
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Työllisyysasteiden kehitys on työttömyyden peilikuva. Työllisyysasteet ovat kai-
kissa ikäryhmissä kohonneet alhaiselta tasolta, jonne ne laman aikana tippuivat.
Ne ovat kuitenkin nuorilla vielä noin 10 prosenttiyksikköä ja varttuneilla viitisen
prosenttiyksikköä alemmat kuin ennen lamaa. Ero selittyy työttömyyden jäämi-

                                                
4 Nuorten työmarkkinatilannetta on tarkasteltu aikaisemmassa selvityksessämme (Rantala ja Romppanen,
2001).
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sellä saman verran korkeammaksi. Lamaa edeltävälle tasolle työllisyysasteet ovat
kohonneet kuitenkin ikääntyvillä (ks. kuvio 2), vaikka heidänkin työttömyysas-
teensa on vielä selvästi korkeampi kuin 1980-luvun lopussa.

Työmarkkinoiden vilkastuminen näkyy parhaiten siinä, että päättyneiden työttö-
myyksien kesto on lyhentynyt kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä lamaa
edeltävälle tasolle tai vielä lyhyemmiksi. Tämä kuvastaa sitä, että osa työttömistä
työllistyi vuonna 2001 nopeasti, vaikka työvoiman kysyntä ei enää kasvanut yhtä
ripeästi kuin parina edeltävänä vuonna.

Huolestuttavaa työmarkkinoiden kehityksessä on, että nopea tuotannon kasvu ja
työvoiman kysynnän vilkastuminen on heijastunut vain osaan työn hakijoita.
Nuorehkoissakin (30–40-vuotiaat) työttömissä on runsaasti niitä, joiden asemaa
yleinen talouden elpyminen ei ole auttanut. Suuri osa heistä on tullut työmarkki-
noille tai joutunut työttömäksi jo lama-aikana ja vuosikausia jatkuneesta yhtä-
mittaisesta tai pätkätöiden katkomasta työttömyydestä sinänsä on voinut tulla
suurin este työttömyyden päättymiseen. Työttömän työhistoria on keskeinen
työllistymistä selittävä tekijä. Jos sitä ei ole tai se on rikkonainen, työn saanti-
mahdollisuudet heikkenevät.

Selvimmin dynamiikan puute näkyy ikääntyvien tilanteessa. Yli 55-vuotiaiden
työttömyyttä on vaikea päättää. Työttömyys päättyy yleensä vasta eläkkeelle
siirtymiseen. Ikääntyvät ovat ainoa työttömien ryhmä, missä pitkään työttömänä
olleiden osuus on korkeampi kuin lama-aikana. Selvimmin tämä näkyy vanhim-
massa, 60–64-vuotiaiden ryhmässä, missä työttömyysastekaan ei enää parin vi i-
me vuoden aikana ole alentunut. Ikäryhmässä 55–59-vuotiaat työttömyys on
koko ajan alentunut, pitkään työttömänä olleiden osuus on vain vähän suurempi
kuin laman aikana ja päättyneiden työttömyyksien kesto on selvästi lyhentynyt.

Vaikka ikääntyvien työttömien työllistymisen todennäköisyys ei juuri ole kasva-
nut, ikääntyvien työllisyysaste on kohentunut. Erityisen selvästi tämä näkyy ikä-
ryhmässä 55–59-vuotiaat, joiden työllisyysaste on kohonnut lamavuosien
lukemista noin 15 prosenttiyksiköllä. Sekä miesten että erityisesti naisten työlli-
syysaste on jo selvästi korkeampi kuin 1980-luvun lopulla. Lievempänä sama
kehitys näkyy yli 60-vuotiailla. Sekä miesten että naisten työllisyysasteet ovat
kohonneet lähes 10 prosenttiyksiköllä ja lähentelevät lamaa edeltävää tasoa.
Ikääntyvien työllisyysasteiden nousu jatkui vuonna 2002, vaikka työllisyysastei-
den kohoaminen muissa ikäryhmissä pysähtyi.
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Kuvio 2. Ikääntyvien (55–59-vuotiaat ja 60–64-vuotiaat) työllisyysaste
vuosina 1989–2002.
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Ikääntyvien työllisyysasteiden nousu ja korkea pitkäaikaistyöttömien osuus ovat
osoitus siitä, että ikääntyvien työmarkkinat ovat jyrkästi kahtia jakautuneet. Ne,
jotka joutuvat työttömiksi eivät enää hevin työllisty, mutta ne joilla on työpaikka
jatkavat työssä entistä pitempään. Työttömäksi tulovirran hillitseminen on tärkein
ikääntyvien työttömyyttä alentava tekijä. Tässä suhteessa on 1990-luvun jälki-
puoliskolla havaittavissa positiivista kehitystä.

Suomessa ikääntyvien työllisyysasteiden kohoaminen on tuore ilmiö. Pitkällä
aikavälillä ne ovat alentuneet. Aleneminen on yhteydessä sekä elinkeinoraken-
teen muutokseen että eläkejärjestelmien paranemiseen. Ikääntyvät työlliset olivat
aikaisemmin suurelta osin maanviljelijöitä ja muita yrittäjiä. Heidän määränsä ja
osuutensa väheneminen on alentanut työllisyysasteita vanhoissa ikäryhmissä.
Myös työeläkejärjestelmän voimaantulo ja erilaisten varhaiseläkemahdollisuuk-
sien lisääntyminen on vaikuttanut samaan suuntaan. Viime vuosien työllisyysas-
teiden kohoaminen on oire pitkän ajan alenevan trendin kääntymisestä.

Ikääntyvien työllisyysasteet vaihtelevat EU-maiden välillä huomattavasti. Ruot-
sissa 55–64-vuotiaista miehistä oli vuonna 2001 työssä lähes 70 prosenttia, kun
vastaava osuus Belgiassa jäi alle 35 prosentin. Naisten kohdalla erot ovat vielä
suurempia. Suomessa 55–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste putosi 1990-luvun
alun laman seurauksena selvästi EU:n keskimääräistä alemmaksi, mutta on sen
jälkeen kohonnut nopeasti ja on nyt lähellä EU:n keskimääräistä tasoa. Ikäänty-
vien naisten työllisyysaste on Suomessa 16 prosenttiyksikköä EU:n keskimää-
räistä korkeampi. Sekä miesten että naisten työllisyysasteet ovat 1990-luvun
puolivälistä kohonneet Suomessa yli 10 prosenttiyksikköä ja ne ovat varsin lä-
hellä toisiaan päinvastoin kuin EU:ssa keskimäärin.
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Taulukko 2. Ikääntyvien (55–64-vuotiaat) työllisyysaste Suomessa, Ruotsissa,
Belgiassa sekä EU-maissa keskimäärin vuosina 1991–2001, pro-
senttia.

Vuosi Miehet Naiset
EU Suomi Ruotsi Belgia EU Suomi Ruotsi Belgia

1991 51,2 43,4 73,5 33,5 23,9 37,9 66,9 10,6
1993 47,9 36,6 65,7 32,4 24,2 33,5 62,2 12,0
1995 47,1 35,4 64,2 33,5 25,3 33,8 60,7 12,9
1997 47,1 38,0 64,2 31,7 26,1 33,5 59,4 12,9
1999 47,5 40,1 67,2 33,8 27,1 38,0 61,8 15,7
2001 48,6 46,7 69,1 34,4 28,8 44,8 63,8 14,3
Lähde: European Commission. Employment in Europe 2002.

Ikääntyvien työllisyyden kehitys Suomessa on viime vuosina ollut hyvin myön-
teistä kansainvälisesti verrattuna, joskin muihin pohjoismaihin on vielä selvä ero
(Romppanen, 2000).

Suomessa ikääntyvien työllisyysasteet ovat edelleen noin 20 prosenttiyksikköä
alemmat kuin Ruotsissa, missä ne ovat EU-alueen korkeimmat. Suomi on kui-
tenkin saavuttanut Ruotsia selvästi. Ero oli 1990-luvun alussa kolmanneksen suu-
rempi. Suomen saavutus on merkittävä, koska se on tapahtunut lyhyessä ajassa.
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2 Eräiden vuosiluokkien työmarkkinaurat
myöhemmällä iällä

Tässä selvityksessä pyritään vastaamaan kysymykseen, mitkä tekijät selittävät
ikääntyvien työllisyysasteiden nousua ja voiko nousu jatkua. Selvityksessä seu-
rataan tarkemmin muutamia vuosien 1929–1945 välillä syntyneitä ikäluokkia.
Vanhimmat ovat tuoreimpana tutkimusvuonna eli vuonna 2000 jo ylittäneet nor-
maalin eläkeiän, mutta ovat tutkimusjakson alussa 1980-luvun lopulla vielä osit-
tain työmarkkinoilla. Nuorimmat ovat tutkimusjaksolla hiukan alle ja yli
50-vuotiaita, jolloin työhön osallistumisen aste on vielä korkea. Eri vertailuissa
ovat mukana eri ikäluokat, koska suhteellisen lyhyt tutkimusjakso ei anna mah-
dollisuuksia laajan ikähajonnan käyttöön. Lähekkäistenkin vuosiluokkien vertailu
voi paljastaa kuitenkin jo eräitä eroja.

2.1 Tutkimuksen aineistosta

Yksilötason paneeliaineistoista, joissa samasta henkilöstä on tietoja pitemmältä
ajanjaksolta on tullut suosittu työmarkkinatutkimuksen lähde. Tällaisia koko
väestön kattavia eri rekistereistä koottuja tiedostoja on ollut laajemmin käytettä-
vissä vasta muutamia vuosia. Tässä tutkimusaineisto koostuu työssäkäyntitilaston
perusrekisteristä poimitusta satunnaisotoksesta Suomen 45–74-vuotiaasta väes-
töstä vuonna 1997. Kustakin otoshenkilöstä on kattavat seurantatiedot vuosilta
1988–2000. Otoskoko on 430 000 eli mukana on joka neljäs tuon ikäinen henki-
lö.

Suuren otoskoon ja kattavien tietojen takia aineisto on yleistettävissä koko saman
ikäiseen väestöön vuosina 1988–2000. Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella
vuosikohorttikohtaisesti esimerkiksi eläkeikärajojen muutosten vaikutusta
ikääntyvien työmarkkinatilanteeseen. Otoksen edustavuus heikkenee hiukan, kun
mennään perusvuodesta 1997 kauemmaksi eteen tai taaksepäin, koska kuolevuu-
den ja muuttoliikkeen vaikutukset vahvistuvat. Näiden tekijöiden vaikutus on
kuitenkin melko pieni vielä 1980-luvun lopulla, jolta ajalta aineisto alkaa tai
vuonna 2000, jolta vuodelta ovat tuoreimmat tiedot. Eniten kuolevuus aiheuttaa
otosharhaa vanhimmissa kohorteissa.5

Työssäkäyntitilaston yksityiskohtaisten tietojen avulla henkilöt voidaan ryhmi-
tellä tutkimusaiheen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Tärkeimmät työmarkkina-
tilat ovat: työssä, työtön, eläkkeellä ja muu toiminta. Useimmissa tapauksissa
työttömien ryhmään on sisällytetty myös työvoimapoliittisten toimenpiteiden
                                                
5 Esimerkiksi 51-vuotiaiden asemaa vuonna 1992 voidaan tarkastella vuoden 1997 (otoksen perusvuosi)
56-vuotiaiden vuotta 1992 koskevien seurantatietojen avulla. Epävarmuutta aiheutuu lähinnä siitä, että
mukana eivät ole vuonna 1992 Suomessa asuneista 51-vuotiaista ne, jotka ovat kuolleet tai muuttaneet
maasta vuoteen 1997 mennessä.
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piirissä olevat työnhakijat. Koko vuoden aikaista toimintaa kuvaavassa ryhmit-
telyssä korostetaan työssä pysyvyyttä. Henkilöä, joka vuoden aikana on vähänkin
aikaa työttömänä tai eläkkeellä ei lueta työlliseksi kyseisenä vuonna. Joissakin
tapauksissa ryhmittely on tehty vuoden lopun tilanteen mukaan.

Työttömyyden ohella eläkkeelle siirtyminen on tyypillinen työelämästä poistumi-
sen syy. Yleisimmät eläkekanavat ovat vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke (ml.
yksilöllinen varhaiseläke), työttömyyseläke ja osa-aikaeläke. Ikä, jossa siirrytään
vanhuuseläkkeelle voi vaihdella eri syistä johtuen. Yksityisellä ja julkisella sek-
torilla oli aikaisemmin eri eläkeiät ja käytössä on lisäksi erilaisia ammateittain
vaihtelevia eläkeikiä. On myös mahdollista siirtyä varhennetulle vanhuuseläk-
keelle, jos tyytyy pienempään eläkkeeseen. Valtaosa väestöstä siirtyy kuitenkin
eläkkeelle varhaiseläkkeiden kautta. Tästä syystä niiden ikärajoissa ja muissa
ehdoissa tapahtuneet muutokset ovat keskeisessä asemassa myös työssä pysy-
vyyttä selitettäessä. Varhaiseläkkeiden ehdoissa on 1990-luvulla tapahtunut
useita muutoksia.

Asetelma 1. Eräiden eläkevaihtoehtojen alaikärajoja.

Yksilöllinen varhaiseläke:
1987–1994 55 vuotta
1995–1999 58 vuotta
2000– 60 vuotta

Osa-aikaeläke:
1987–94 60/58 vuotta
1995–97 58 vuotta
1998– 56 vuotta

Työttömyyseläke:
1971–77 60 vuotta
1978–80 58 vuotta
1981–85 55 vuotta
1986–89 56–59 vuotta
1990– 60 vuotta
Huom. Ikärajat ovat viitteellisiä, sillä ne riippuvat syntymävuodesta.

Työkyvyttömyyseläkkeistä vain vuonna 1987 käyttöön otettu yksilöllinen var-
haiseläke (YVE) on ikäsidonnainen. Sitä koskevissa ratkaisuissa otetaan varsi-
naista työkyvyttömyyseläkettä enemmän huomioon sosiaalisia ja työolosuhteita
koskevia seikkoja. Sen ikäraja on noussut kahdesti. Vuonna 1994 alaikäraja ko-
hosi 55 vuodesta 58 vuoteen. Muutos koski 1940 tai myöhemmin syntyneitä.
Vuonna 2000 alaikäraja nousi 60 vuoteen. Ikärajan nousu koskee 1944 tai myö-
hemmin syntyneitä.
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Osa-aikaeläkkeen tavoitteena on tarjota työntekijälle mahdollisuus sopeuttaa
työntekoa alentuneeseen suorituskykyyn. Koska osa-aikaeläkkeellä olevat ovat
työllisiä, sitä ei perinteisessä mielessä pidetä varhaiseläkkeenä. Osa-aika-
eläkkeessä oli alun perin julkisella sektorilla 58 vuoden ja yksityisellä 60 vuoden
alaikäraja. Ikärajat yhtenäistettiin 58 vuoteen vuonna 1995. Vuodesta 1998 läh-
tien alaikäraja on tilapäisesti ollut 56 vuotta.

Työttömyyseläkkeen ikäraja oli aluksi 60 vuotta. Se laskettiin 1970-luvun taan-
tuman aiheuttaman työttömyyden lievittämiseksi ensin 58 vuoteen ja edelleen 55
vuoteen, missä se oli 1980-luvun alkupuolen. Vuosikymmenen lopulla se palau-
tettiin asteittain 60 vuoteen, missä se on edelleen. Ikärajan kohoamisen yhteydes-
sä otettiin käyttöön työttömyysturvan lisäpäivät. Jos ansiosidonnaisen työttö-
myysturvan enimmäisaika (500 päivää) täyttyi sen jälkeen, kun henkilö oli täyt-
tänyt 55 vuotta (aikaisempi työttömyyseläkkeen ikäraja), hän oli oikeutettu työt-
tömyysturvan lisäpäiviin siihen saakka kun täyttää 60 vuotta. Tämä ns. työttö-
myyseläkeputki saattoi siten kestää 7 vuotta (normaalit 500 päivää ja täydet lisä-
päivät). Vuodesta 1997 lähtien putki on ollut 5 vuotta, koska lisäpäiväoikeus al-
kaa vasta 57-vuotiaana.

Keskeiset työmarkkinajärjestöt tekivät vuoden 2001 lopulla sopimuksen yksityis-
alojen työeläkkeiden kehittämisestä. Sopimuksen mukaan vanhuuseläkkeelle voi
siirtyä joustavasti 63–68 vuoden iässä aikaisemman 65 vuoden sijaan. Sopimus
muuttaa myös varhaiseläkkeitä. Työttömyyseläke lakkaa ja lisäpäiväoikeuden
alaikäraja nousee 59 vuoteen. Uudistus koskee vuonna 1950 tai myöhemmin
syntyneitä. Myös yksilöllinen varhaiseläke poistuu siten, etteivät 1944 tai myö-
hemmin syntyneet enää pääse sen piiriin. YVE:n kriteerejä käytetään kuitenkin
arvioitaessa 60 vuotta täyttäneiden työkyvyttömyyseläkeoikeutta. Osa-aika-
eläkkeen ikäraja kohoaa takaisin 58 vuoteen. Muutokset tulevat voimaan asteit-
tain pääosin vuoden 2005 alusta lukien.

Työurien seuranta ja vertailu

Tutkimusaineistoa ja sen käyttöä voidaan havainnollistaa seuraavalla esimerkillä.
Vuonna 1940 syntyneistä oli laman alkaessa vuonna 1991 työssä vielä 78 pro-
senttia (taulukko 3). Tuolloin he olivat 51-vuotiaita. Lisäksi 8 prosenttia oli
työttömänä eli 86 prosenttia ikäluokasta oli vielä työmarkkinoilla. Työkyvyttö-
myyseläkkeellä oli lähes 10 prosenttia ikäryhmästä. Työssä olleista oli 8 vuotta
myöhemmin eli vuonna 1999 työllisiä enää 45 prosenttia. Sen lisäksi pieni osa
vuonna 1991 työttömänä tai työvoiman ulkopuolella olleista oli työssä vuonna
1999. Koko ikäluokasta oli vuonna 1999 työssä enää 36 prosenttia. Eläkkeellä,
lähinnä työkyvyttömyyden takia tuosta ikäluokasta oli 59 vuoden iässä jo yhtä
suuri osa eli 35 prosenttia. Lopuista valtaosa – 24 prosenttia – oli työttömänä.
Käytännössä he odottivat pääsyä työttömyyseläkkeelle. Kaksi kolmesta vuonna
1991 työttömänä olleesta oli työttömänä taas tai edelleen vuonna 1999.
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Taulukko 3. Vuonna 1940 syntyneiden työmarkkinatilanne vuonna 1999 vuo-
den 1991 tilanteen mukaan.

   Tilanne vuonna 1999
Tilanne 1991 Työssä Työtön Työkyvytön Muu eläke Muu Kaikki
Työssä 44,6 22,8 17,1 13,2 2,3 78,2
Työtön 11,3 65,3 17,2 1,3 4,9 8,4
Työkyvytön 2,1 0,4 97,1 0,4 – 9,6
Muu eläke 4,1 3,1 30,6 55,1 7,1 0,8
Muu 12,5 27,8 14,2 2,6 42,9 3,0
Kaikki 36,4 24,2 24,8 11,0 3,6 100
Huom. Osa-aikaeläkkeellä vuonna 1999 olevat ovat ryhmässä ”Muu eläke”.

Kahdeksan vuoden aikana on esimerkkikohortin työmarkkinatilanne muuttunut
ratkaisevasti. Kun 1990-luvun alussa melkein neljä viidestä oli vielä työssä (vii-
meinen sarake), oli työssä olevien osuus enää runsas kolmannes kahdeksan
vuotta myöhemmin (viimeinen rivi). Tuona aikana koko taloudessa tapahtui
myös jyrkkiä muutoksia. Talous syöksyi 1990-luvun alussa lamaan, josta se taas
nousi vauhdilla 1990-luvun lopulla. Lama jätti kuitenkin perinnöksi sitkeän
työttömyyden, joka joissakin tapauksissa saattoi kestää koko vuosikymmenen.
Tietyn kohortin työmarkkina-aseman kehitykseen vaikuttavat paitsi kohortin
henkilöiden koulutustausta, työkyky ja muut työmarkkinaominaisuudet myös
yleinen työmarkkinatilanne.

Ikääntyvien työmarkkina-asemaan vaikuttaa myös eläkejärjestelmä. Suomessa on
useita mahdollisuuksia jäädä eläkkeelle ennen yleistä 65 vuoden eläkeikää. Näi-
den varhaiseläkejärjestelmien ehdot, esimerkiksi ikärajat, ovat viime vuosikym-
meninä muuttuneet. Osittain tästä johtuen lähekkäistenkin ikäkohorttien työ-
markkinaurissa voi olla eroja. Oheisessa taulukossa on vertailtu vuosina 1940 ja
1938 syntyneiden työmarkkinatilannetta 59 vuoden iässä. Nuorempi ikäluokka
oli tuossa iässä vuonna 1999, vanhempi vuonna 1997.

Taulukko 4. Eräiden ikäluokkien työmarkkinatilanne 59 vuoden iässä

Työmarkkinatila 1938-syntyneet (1997) 1940-syntyneet (1999)
Työssä 34,1 36,4
Työtön tai atp 24,0 24,2
Opiskelu tai muu 2,6 3,6
Työkyvyttömyyseläke 30,6 24,8
Vanhuuseläke 2,7 2,5
Osa-aikaeläke 2,3 5,0
Muu eläke 3,7 3,5
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Työssä olleiden osuudessa ei ole suurta eroa. Kummastakin kohortista työsken-
teli 59-vuotiaana enää runsas kolmannes. Osuus oli 1938-syntyneillä hiukan pie-
nempi. Työttömänä oli molemmista kohorteista 24 prosenttia eli periaatteessa
työmarkkinoilla oli vielä enemmistö vuosiluokkien henkilöistä. Käytännössä
työttömät odottivat seuraavan vuoden aikana alkavaa työttömyyseläkettä. Sel-
vimmät erot kohorttien välillä löytyvät eläkkeellä olevien ja etenkin eri eläke-
muotojen osuuksissa. Täysi aikaisella eläkkeellä 59-vuotiaana olleiden osuus on
pieni 1940-syntyneillä. Sen sijaan osa-aikaeläke on heillä jo merkittävä eläke-
muoto. Kun osa-aikaeläkkeellä olevat lisätään työssä olleisiin, kohoaa
59-vuotiaana työssä olevien osuus vuonna 1940-syntyneillä jo yli 40 prosentin.

Nämä kaksi taulukkoa antavat kuvan selvityksen tarkastelukulmasta. Ikääntyvien
asemaa työelämässä selvitetään seuraamalla eräiden vuosiluokkien työmarkkina-
uria 1980-luvun lopulta 1990-luvun loppuun. Eri vuosiluokkiin kuuluvien erilai-
nen työmarkkinatilanne tietyssä iässä voi kertoa jotain sekä suhdannekehityksen
että eläke- ja työttömyysturvalainsäädännön vaikutuksista työssä jatkamiseen,
työttömäksi joutumiseen tai eläkkeelle siirtymiseen. Näiden lisäksi työllisyyske-
hitystä pyritään selittämään henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, kuten koulutuk-
sella, perhetaustalla, asuinalueella ja työn laadulla (toimiala/ammatti). Nämä
voivat selittää sekä samaan vuosiluokkaan kuuluvien erilaisia uria että eroja ko-
horttien välillä.

2.2 Työmarkkinoilla pysyminen

Yksilön asemaa työmarkkinoilla kuvataan yleensä työvoimaan kuulumisen avul-
la. Työlliset ja työttömät kuuluvat työvoimaan ja ovat työmarkkinoiden käytettä-
vissä. Työvoiman ulkopuolinen työikäinen väestö on joko tulossa työ-
markkinoille (opiskelijat), on sieltä tilapäisesti poissa (lasten kotihoito) tai on jo
jättänyt työmarkkinat (varhaiseläkeläiset). Vaikka määritelmät näyttävät selkeil-
tä, käytännössä eri ryhmien tilastointiin liittyy ongelmia.

EU:n käyttämän määritelmän mukaan työttömäksi tilastointi työvoimatutkimuk-
sessa edellyttää aktiivista työnhakua. Vain sellaiset ilman työtä olevat luetaan
työttömiksi, jotka ovat viimeisten viikkojen aikana hakeneet töitä työnvälityksen
tai ainakin lehti-ilmoitusten kautta. Monet ikääntyneet työttömät, jotka ovat il-
moittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi työvoimatoimistoissa ja saavat työttö-
myyspäivärahaa, eivät hae näin aktiivisesti töitä ja tulevat tilastoiduksi työ-
voiman ulkopuolelle. Työministeriön tilastoissa ikääntyneitä työttömiä onkin
paljon enemmän kuin tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa. Toisaalta pää-
toiminen opiskelija, joka voi ottaa työtä vastaan kahden viikon kuluessa voi il-
moittaa työvoimatutkimuksessa olevansa työtön. Työministeriön työttömien
työnhakijoiden joukossa heitä ei ole ja sen vuoksi nuorten kohdalla tilastojen ero
on päinvastainen.
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Tässä selvityksessä työssä pysyminen on yleensä määritelty siten, että henkilö on
ollut kyseisen vuoden aikana työllisenä vähintään yhden kuukauden eikä ole ollut
työttömänä tai eläkkeellä. Työttömiin on luettu myös ne työnhakijat, jotka on
sijoitettu tukityöhön tai koulutukseen. Jos henkilö on ollut vuoden aikana työssä
tai työttömänä hän kuuluu työvoimaan. Työvoimaan kuuluvat siten työlliset,
työttömät ja työvoimapoliittisille toimenpiteille sijoitetut työnhakijat6. Oheinen
kuva esittää sekä työvoiman että työllisten osuuden 50–65-vuotiaista
1-vuotisikäryhmittäin vuosina 1989, 1995 ja 1999.

Kuvio 3. Työvoiman ja työllisten osuus 50–65-vuotiaista vuosina 1989,
1995 ja 1999.
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Kaikkina vertailuvuosina lähes 90 prosenttia ikäluokasta kuuluu työvoimaan 50
vuoden iässä. Tämän jälkeen työvoimaan kuuluvuus alenee. Vuonna 1989 työ-
voimaan kuului 54-vuotiaista enää 80 prosenttia ja 55-vuotiaista 75 prosenttia.
Vuonna 1995 työvoimaan kuuluminen oli molemmissa ikäryhmissä pari prosent-
tiyksikköä ja vuonna 1999 jo noin 5 prosenttiyksikköä korkeampi. Työvoima-
osuuden aleneminen oli 54–59-vuotiailla vuonna 1989 huomattavasti jyrkempää
kuin vuonna 1999. Kun 59-vuotiaista kuului työvoimaan vain 45 prosenttia
vuonna 1989 ja 56 prosenttia vuonna 1995, oli työvoimaan kuuluvia jo 65 pro-
senttia vuonna 1999. Viime vuosina työvoimaosuuden jyrkin lasku on tapahtunut
60 vuoden iässä, jolloin työhön osallistumisaste laski yli 20 prosenttiyksikköä
sekä vuonna 1995 että 1999. Tämän jälkeen kehitys tasaantuu ja yli
60-vuotiaiden työvoimaosuudet ovat alentuneet lähes samaa vauhtia eri vuosina.

Työvoimaosuuksien kehitys heijastelee etenkin varhaiseläkejärjestelmien muu-
tosta. Työllisyysosuuksissa näkyy lisäksi työttömyyden kehitys. Vuonna 1989
työllisyystilanne oli hyvä ja 50-vuotiaiden työllisyysaste oli 84 prosenttia. Vuo n-

                                                
6 Työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvia työnhakijoita ei tavallisesti lueta työvoimaan.
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na 1995 työllisyysaste oli enää 73 prosenttia ja vuonna 1999 vain hiukan kor-
keampi eli 75 prosenttia. Työllisyysasteet alenevat iän myötä. Työllisyysaste oli
kaikissa ikäryhmissä korkein vuonna 1989 ja matalin vuonna 1995. Kun katso-
taan missä iässä vielä puolet ikäluokasta on ollut työssä, tilanne on muuttunut
hiukan. Vuonna 1989 viimeinen kohortti, jossa työllisyysaste oli yli 50 prosenttia
olivat 58-vuotiaat. Vuonna 1995 he olivat 56-vuotiaat ja vuonna 1999 hiukan
vanhemmat eli 57-vuotiaat.

Ikääntyvien työmarkkina-asemassa 1990-luvulla tapahtunut merkittävä muutos
oli se, että entistä useampi 50–59-vuotias kuului vuosikymmenen loppupuolella
työvoimaan. Kun 50-vuotiaiden työvoimaosuus oli sekä vuonna 1989 että 1999
sama 88 prosenttia oli 59-vuotiaiden työvoimaosuus kohonnut 45 prosentista 65
prosenttiin. Tämän kehityksen kääntöpuolena on kuitenkin se, että työvoima-
osuuden nousu on tapahtunut työttömyyden kasvun muodossa. Kun 59-vuotiaista
oli työttömänä vuonna 1989 vain yksi prosentti oli työttömien osuus vuonna
1999 jo 24 prosenttia.

Kuvio 4. Työssä 50-vuotiaana olleiden työssä pysyvyys viiden seuraavan
vuoden aikana, vuosina 1939, 1942 ja 1945 syntyneet.
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Kun tarkastellaan eri aikoina syntyneiden työssä jatkamista 50–65-vuoden iässä,
on kohorttien välillä joitakin eroja. Kuviossa 4 on verrattu vuosina 1939, 1942 ja
1945 syntyneiden työssäoloa 50–55 vuoden iässä, kuviossa 5 vuosina 1934, 1937
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ja 1940 syntyneiden työssäoloa 55–60 vuoden ikäisinä ja kuviossa 6 vuosina
1929, 1932 ja 1935 syntyneiden työssäoloa 60–65-vuotiaina7.

Vuonna 1939 syntyneistä oli 50-vuotiaina työssä vielä yli 80 prosenttia. Seuraa-
vina vuosina työssäolo väheni niin, että 55 vuoden iässä kohortista oli työssä
enää runsas puolet eli 53 prosenttia. Vuonna 1942 syntyneillä työllisten osuus oli
kauttaaltaan hiukan pienempi. Suurimmillaan ero oli 51 vuoden iässä, jolloin
1942 syntyneiden työssäoloaste oli 10 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin 1939
syntyneiden. Tämän jälkeen ero kapenee ja 55-vuotiailla työssäoloasteiden ero on
enää pari prosenttiyksikköä. Vuonna 1945 syntyneistä oli 50 vuoden iässä työssä
alle 70 prosenttia eli selvästi harvempi kuin vertailukohorteissa. Työssä jatkavien
osuus ei kuitenkaan laske yhtä jyrkästi ja 55 vuoden iässä osuus oli jo selvästi
suurempi kuin 1942 tai 1939 syntyneillä.

Kuvio 5. Työssä 55-vuotiaana olleiden työssä pysyvyys viiden seuraavan
vuoden aikana, vuosina 1934, 1937 ja 1940 syntyneet.

0

20

40

60

80

100

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1934 syntyneet 1937 syntyneet 1940 syntyneet%

55

55
55

60 6060

Vuonna 1934 syntyneistä oli 55-vuotiaana työssä lähes 70 prosenttia. Vuonna
1937 syntyneillä tuossa iässä työssä olleiden osuus oli kuusi prosenttiyksikköä ja
vuonna 1940 syntyneillä yli 10 prosenttiyksikköä pienempi. Tilanne kuitenkin
tasoittuu, kun kohortteja tarkastellaan 60 vuoden ikäisinä. Vuonna 1940 synty-

                                                
7 Työssä olleiksi on luettu ne, joilla on kaikkina seurantavuosina ollut vähänkin työllisyyttä eikä ollen-
kaan työttömyyttä tai eläkkeellä oloa. Tämä yhtämittainen työssä käynti aliarvioi jonkin verran kohortin
työllisyyttä jakson lopussa, koska silloin on työssä jonkin verran myös niitä, jotka ovat jonain edellisenä
vuonna olleet työttömiä.
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neistä oli työssä edelleen 28 prosenttia, vuonna 1934 ja 1937 syntyneistä runsas
23 prosenttia. Tässäkin tapauksessa myöhemmin syntyneiden työssäoloasteet
laskevat hitaammin kuin varhaisimman kohortin.

Vuonna 1929 syntyneistä oli 60-vuotiaana työelämässä mukana vielä 36 prosent-
tia ja 1932 syntyneistä 32 prosenttia. Vuonna 1935 syntyneistä oli samassa iässä
työelämässä mukana enää 24 prosenttia. Kahdessa nuorimmassa sukupolvessa oli
64 vuoden ikään asti työelämässä jatkavia 6–7 prosenttia. Vanhimmassa kohor-
tissa heitä oli hiukan enemmän eli yhdellä kymmenestä oli vielä ainakin jonkin-
lainen kosketus työhön. Kaikissa kohorteissa oli enää vajaa prosentti sellaisia,
jotka olivat työssä vielä 65 vuoden iässä ja olivat olleet työssä myös viisi edel-
listä vuotta.

Kuvio 6. Työssä 60-vuotiaana olleiden työssä pysyvyys viiden seuraavan
vuoden aikana, vuosina 1929, 1932 ja 1935 syntyneet.
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Vertailussa näkyy selvästi suhdannetilanteen vaikutus. Kaikissa vertailuissa van-
himman kohortin seuranta alkaa 1980-luvun lopulta ja päättyy 1990-luvun alku-
vuosina. Jakson alussa työllisyystilanne oli vielä hyvä, mutta seurannan päätty-
essä erittäin huono. Keskimmäisen kohortin seuranta alkaa laman alussa ja päät-
tyy 1990-luvun puolivälin jälkeen. Nuorimman kohortin seurantajakso puoles-
taan ajoittuu 1990-luvun puolivälistä eteenpäin. Tämä jakso oli lamasta nousun
aikaa ja työllisyyden kasvu oli ripeätä, vaikka lähtötaso oli vielä laman läheisyy-
den vuoksi alhainen.
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Vertailukohorttien samojen elinvaiheiden ajoittuminen erilaisiin suhdannetilan-
teisiin selittää hyvin työssäoloasteiden eroja. Lama-aikana työssäoloasteet aleni-
vat nopeasti ja niissä kohorteissa, joiden seuranta alkaa laman jälkeen lähtötaso
on matala. Ikäluokasta oli osa menettänyt työnsä jo lama-aikana. Vastaavasti
niissä kohorteissa, joiden seuranta alkaa ennen lamaa työssäoloaste on alussa
korkea, mutta laskee nopeasti. Työssä olleiden osuus alenee kaikissa tapauksissa
melko hitaasti laman jälkeisinä nopean kasvun vuosina 1990-luvun lopulla. Tämä
kuvastaa sitä, että ne, jotka säilyttivät työnsä laman aikana, eivät hevin jättäneet
työssäkäyntiä laman jälkeenkään8.

Erot vuosiluokkien työssä jatkamisessa voivat myös aiheutua siitä, että niillä on
ollut erilaiset mahdollisuudet käyttää varhaiseläkejärjestelmiä. Esimerkiksi
vuonna 1939 syntyneet saattoivat päästä työttömyyseläkeputkeen jo 53-vuoti-
aina, kun 1945 syntyneillä sama mahdollisuus oli vasta 55 vuoden iässä. Jälkim-
mäisen ikäluokan työssä jatkaminen 53-54 vuoden iässä voisi siten selittyä osin
tällä. Vastaavasti 1934-syntyneiden työllisyysasteen nopea aleneminen 55 ikä-
vuoden jälkeen voi osin selittyä mahdollisuudella päästä yksilölliselle varhais-
eläkkeelle jo tuossa iässä. Nuoremmalla vertailukohortilla – 1940-syntyneet –
sama mahdollisuus oli vasta 58 vuoden iässä. Toisaalta heillä oli parempi mah-
dollisuus käyttää osa-aikaeläkettä, mikä voi myös selittää työssä pysyvyyden pa-
ranemista. Eläkejärjestelmien ikärajojen muutosten vaikutuksiin palataan
tarkemmin jaksossa 2.3., missä tarkastellaan työmarkkinoilta poistumista.

Erilaisten työelämän kehittämishankkeiden ja työssä jaksamisen tukitoimien vai-
kutusta on kehityksessä vielä 1990-luvulla vaikea nähdä. Työvoiman kysynnän
vaihtelut ja eläkejärjestelmän muutokset selittävät hyvin ikääntyvien työmarkki-
na-aseman muutoksia. Ikäpolitiikkaan alettiin kiinnittää enemmän huomiota vuo-
sikymmenen lopulla, kun erilaiset työkyvyn ylläpito-ohjelmat (TYKY-ohjelmat)
yleistyivät työpaikoilla. Nämä voivat edistää henkilöstön työssä jatkamista eten-
kin, jos työpaikan asenteet ja yrityskulttuuri toimivat samaan suuntaan (Forss,
1999). Pelkät taloudelliset kannustimet, pakotteet ja velvollisuuden tunto eivät
riitä pitämään ihmisiä työelämässä. Yhtä tärkeää on työhyvinvointi eli se, että
ihmiset viihtyvät työssä ja kokevat sen palkitsevaksi.

2.3 Työmarkkinoilta poistuminen

Suomalaisten työn teon päättämisikä ei ole Keski-Euroopan maihin verrattuna
poikkeuksellisen alhainen. Sen sijaan pohjoismaalaisittain suomalaiset poistuivat
1990-luvun puolivälissä varhain työmarkkinoilta. Sekä miehillä että naisilla kes-

                                                
8 Osittain kohorttien väliseen eroon voi vaikuttaa edellä tarkasteltu otoskato. Se vaikuttaa etenkin kohort-
tiin, jota koskevat tiedot ajoittuvat kauemmaksi otosvuodesta. Otoskadon painottuessa työkyvyttömiin ja
muihin ei-työllisiin vanhojen ikäryhmien työssä olo 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa tulee ilme i-
sesti yliarvioiduksi.
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kimääräinen työmarkkinoilta poistumisikä oli 59 vuotta. Ero esimerkiksi Ruotsiin
oli useita vuosia, vaikka vuonna 1960 oltiin vielä suunnilleen samassa tasossa.

Taulukko 5. Arvioitu keskimääräinen työmarkkinoilta poistumisikä eräissä
maissa vuosina 1960-1995.

Miehet Naiset
Maa 1960 1970 1980 1995 1960 1970 1980 1995
Belgia 63,3 62,6 61,1 57,6 60,8 59,1 57,5 54,1
Suomi 65,1 62,7 60,1 59,0 63,2 60,6 59,6 58,9
Ruotsi 66,0 65,3 64,6 63,3 63,4 62,5 62,0 62,1
Lähde: Spiezia, 2002.

Arvio 59 vuoden keskimääräisestä työnjättöiästä vastaa hyvin laskelmia suoma-
laisten keskimääräisestä eläkkeelle siirtymisiästä 1990-luvun puolivälissä. To-
dellinen työnteon lopettamisikä on voinut olla vielä alhaisempi. Edellä taulukosta
4 ilmeni, että 59-vuotiaista oli vuonna 1995 työssä enää 36 prosenttia. Työttömä-
nä oli 21 prosenttia, joista suuri osa odotti työttömyyseläkettä. Voidaankin ar-
vioida, että selvästi alle puolet 59-vuotiaista oli enää kiinnittynyt
työmarkkinoille9.

Työelämästä irtautuminen kiihtyy Suomessa 55 ikävuoden jälkeen. Aikaisemmin
rajapyykki oli 53 vuoden iässä. Poistuminen työmarkkinoilta on tapahtunut eri-
laisten varhaiseläkejärjestelmien kautta. Kun työttömyyseläkkeelle pääsyn ehtona
on työttömyysturvan enimmäisajan (ml. lisäpäivät) täyttyminen, kirjautuvat tätä
kautta poistuvat kuitenkin vuosikausiksi tilastoissa työttömiksi.

Työmarkkinoilta poistumisiän aleneminen on merkittävä sitä taustaa vasten, että
elinikä on reippaasti pidentynyt. Kun 65 vuotiaan jäljellä oleva elinikä on vuo-
desta 1960 pidentynyt noin 4–5 vuodella ja työn jättöikä alentunut noin 5 vuo-
della, on eläkkeellä oloaika pidentynyt jopa kymmenellä vuodella varsin
lyhyessä ajassa. Eläkkeellä oloajan pitenemistä työssäoloaikaan nähden korostaa
vielä jatkokoulutuksen yleistyminen ja koulutusaikojen piteneminen, mikä on
lykännyt työmarkkinoille tuloikää.

                                                
9 Eläkkeelle jäämiselle tai työmarkkinoilta poistumiselle saadaan erilaisia ikäpyykkejä laskentamenetel-
mästä riippuen. Vuonna 2001 oli työeläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 57,7 vuotta, mutta mediaani-ikä
60,1 vuotta. Eläkkeelle siirtymisiän odote 25-vuotiaalle oli puolestaan 58,9 vuotta. Mediaani-ikä ja eläk-
keelle siirtymisiän odote eivät ole muuttuneet vuodesta 1996, keski-ikä on sen sijaan noussut muutaman
kuukauden. EU:n laskelmien mukaan keskimääräinen työmarkkinoilta poistumisikä olisi Suomessa ollut
61,6 vuotta vuonna 2001. Tämä eri ikäisten työvoimaosuuksiin perustuva luku on lähes sama kuin Ruot-
sin 62 vuotta. Esimerkiksi Belgiassa sama ikä olisi 57 vuotta. Suhteessa OECD:n arvioimiin lukuihin
1990-luvun puolivälissä EU:n vuodelle 2001 laskema luku vaikuttaa liian suurelta (ks. Kannisto ym.,
2003).
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Työuran jatkaminen sekä alku- että loppupäästä parilla vuodella on nähty välttä-
mättömäksi, jotta koko väestön työllisyysasteen kohottamistavoitteet toteutuisi-
vat (Työllisyystyöryhmä, 2003). Työssä jatkamista on pyritty tukemaan sekä
eläkejärjestelmän muutoksilla että erilaisilla työssä jaksamista edistävillä toimil-
la. Hallitus on esimerkiksi käynnistänyt erityisen työssä jaksamisen tutkimus- ja
toimenpideohjelman, jonka tarkoituksena on edistää työkykyä ja ylläpitää hyvin-
vointia työpaikoilla (Työssä jaksamisen…, 2001).

Suomen alhaista työmarkkinoilta poistumisikää on pidetty ongelmana lähinnä
kahdesta syystä. Ensinnäkin on tuotu esiin sen haitallinen vaikutus työllisyysas-
teeseen ja taloudelliseen huoltosuhteeseen (elatussuhteeseen). Tätä kautta sillä on
suora vaikutus julkisen talouden rahoituspohjaan ja julkisiin menoihin. Viime
vuosina on entistä enemmän alettu kuitenkin painottaa aikaisen työmarkkinoilta
poistumisen vaikutusta työvoiman määrään. Jos työmarkkinoilta poistutaan jat-
kossakin yhtä varhain, työvoiman määrä alkaa vähentyä jo muutaman vuoden
kuluttua.

Kuvio 7. Taloudellinen huoltosuhde (ei-työlliset/työlliset) ja työvoiman
tarjonta vuosina 1990–2020, jos ikäryhmittäiset työllisyysasteet
ja työvoimaosuudet säilyvät vuoden 2001 tasolla.

Ei-työlliset/
työlliset

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1990 2000 2010 2020

Taloudellinen huoltosuhde

     

1000 
henkilöä

2200

2300

2400

2500

2600

1990 2000 2010 2020

Työvoiman tarjonta

Lähde: Tilastokeskus. 65 vuotta täyttäneet eivät ole mukana työvoimaluvuissa. Vuonna 2001 heitä oli
työvoimassa vain 17 000. Vaikka eläkeikäisten työssä käynti yleistyneekin, tämän vaikutus työvoiman
tarjonnan kokonaismäärään jää vähäiseksi.

Vuonna 2001 Suomessa oli 100 työllistä kohti noin 120 muuta henkilöä. Tämä
ns. taloudellinen huoltosuhde on parantunut lamavuosista selvästi, mutta edelleen
ollaan kaukana lamaa edeltävästä tilanteesta. Silloin työllisiä oli saman verran
kuin muuta väestöä. Mikäli ikäryhmittäiset työllisyysasteet säilyvät vuoden 2001
mukaisina huoltosuhde heikkenee tasaisesti. Vuonna 2020 se olisi jo heikompi
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kuin vuonna 1995, jolloin se oli historiallisen heikko. Suhteen heikkenemiseen
vaikuttaa sekä eläkeikäisen väestön määrän nopea lisääntyminen että työikäisen
väestön määrän väheneminen ja vanheneminen. Samat tekijät näkyvät myös työ-
voiman tarjonnan kehityksessä. Työvoiman määrä ylittää nyt lamaa edeltävän
tason. Mikäli työhön osallistuminen ei yleisty, tarjonta alkaa kuitenkin vähentyä
jo parin vuoden kuluttua.

Kolmantena, osittain edellisiin liittyvänä näkökulmana on ammattitaidon katoa-
minen työmarkkinoilta poistuvien mukana. Tätä seikkaa ei ole toistaiseksi kovin
paljon tuotu esiin ehkä sen vuoksi, että työmarkkinoilta poistuvien ikäluokkien
muodollinen koulutustaso on ollut alhainen. Myös työssä opitut taidot ovat usein
olleet aloilta ja tehtävistä, joiden kysyntä on koko ajan vähentynyt. Näin mitattu-
na inhimillisen pääoman menetykset eivät ole näyttäneet suurilta. Tilanne on täs-
säkin suhteessa muuttumassa.

Vielä 1990-luvun alussa vain yksi kolmesta yli 55-vuotiaasta työvoimaan kuulu-
vasta oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Vuosikymmenen
lopulla tutkinto oli jo useammalla kuin joka toisella. Nopeimmin on kasvanut
korkean asteen tutkinnon suorittaneiden määrä ja osuus.

Koulutustason nousu pienentää työttömyysriskiä. Enemmistö yli 54-vuotiaista
työttömistä on suorittanut korkeintaan perusasteen tutkinnon. Heidän työttö-
myysasteensa oli vuonna 1999 lähes 12 prosenttia, kun se korkean asteen koul u-
tuksen saaneilla saman ikäisillä oli alle 5 prosenttia. Sukupolvien vaihtuminen
nostaa vanhimpien ikäryhmien koulutustasoa suhteellisen nopeasti. Tämän pitäisi
lievittää heidän työttömyysongelmaansa.

Taulukko 6. Yli 54-vuotiaat työlliset ja työttömät koulutuksen mukaan, tu-
hatta henkilöä.

   Työlliset    Työttömät
Vuosi Yht. Korkea Keskiaste Perusaste Yht. Korkea Keskiaste Perusaste
1990 238 43 39 156 6 - 1 5
1995 193 46 44 103 44 5 11 28
1999 226 68 57 101 24 4 7 13
Lähde: Tilastokeskus.

Myös koko väestön muodollinen koulutustaso on noussut parinkymmenen vuo-
den aikana huimasti. Vuonna 1980 vain joka viides 55–64-vuotias oli suorittanut
jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Vuonna 2000 jonkun perusasteen jälkei-
sen tutkinnon oli suorittanut jo 55 prosenttia 55–59-vuotiaista ja 60–64-
vuotiaissakin vain niukka enemmistö oli ilman jatkotutkintoa. Huolestuttavana
piirteenä voidaan pitää sitä, että alle 40-vuotiailla koulutettujen osuudet eivät ole
enää nousseet. Kustakin alle 40-vuotiaiden ikäluokasta noin 15 prosenttia on jää-
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nyt vaille perusasteen jälkeistä tutkintoa. Esimerkiksi 1960-luvun alussa synty-
neistä oli vuonna 1990 – jolloin he olivat 25-29-vuotiaita – noin 82 prosenttia
suorittanut jatkotutkinnon. Kymmenen vuotta myöhemmin jatkotutkinnon suo-
rittaneiden osuus oli heillä vain pari prosenttiyksikköä korkeampi eli vain pieni
osa ikäluokasta näyttää suorittavan jatkotutkintoja enää yli 30-vuotiaana.

Tapahtuneen kehityksen ja nykytilanteen perusteella voidaan tehdä projektio tu-
levaisuuteen. Vuonna 2000 koulutettujen osuus alle 40-vuotiaiden ikäryhmissä
oli lähellä 85 prosenttia. Tuolloin 35–39-vuotiaat ovat vuonna 2010 ikäryhmässä
45–49-vuotiaat ja vuonna 2020 jo ikäryhmässä 55–59-vuotta. Heistä ja heitä nuo-
remmista on jatkotutkinnon suorittaneita tuolloin siten vähintään 85 prosenttia,
koska nuorten tutkintojen suorittaminen tuskin jatkossa ainakaan vähenee. Vaik-
ka yli 40 vuotiaista vain harvat suorittaisivat enää tutkintoja, työikäisten van-
himmassakin ryhmässä jatkotutkinnon suorittaneiden osuus kohoaa vuonna 2010
kahteen kolmasosaan ja on vuonna 2020 jo 80 prosentin luokkaa. Suurin syy
koulutustason nousuun on edeltäviään paremmin koulutettujen ikäluokkien tulo
eri elinvaiheisiin.

Kuvio 8. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä
ikäryhmittäin vuosina 1980, 1990, 2000, 2010 ja 2020.
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Työmarkkinoilta poistuvien joukossa on jatkossa siten entistä enemmän hyvän
koulutuksen saaneita. Pitkään työssä olleilla on myös sellaisia työelämässä han-
kittuja taitoja ja tietoja, joita tarvitaan kaikissa työyhteisöissä, vaikka ne eivät
liity suoraan ammatillisiin valmiuksiin. Näin ollen inhimillisen pääoman hupe-
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neminen uhkaa sekä muodollisena koulutuspääomana että yleisempänä työelä-
män kokemuksena ja tuntemuksena kiihtyä, jos työstä poistumisikä ei kohoa.
Samalla tulee entistä vaikeammaksi yhteen sovittaa työmarkkinoille tulijoiden ja
sieltä poistuvien ammatilliset koulutukset. Varaa ”vääriin” koulutusvalintoihin ja
niistä seuraavaan moninkertaiseen koulutukseen ei pienenevissä ikäluokissa enää
ole. Koulutuksesta pitäisi päästä työelämään mahdollisimman nopeasti.

Poistumiskanavat

Tiettynä vuonna työssä olleista poistuu seuraavien vuosien aikana työmarkki-
noilta iän myötä kasvava osa. Edellä kuvioissa 4–6 tarkasteltiin eräiden vuosi-
luokkien työssä pysymistä 50, 55 ja 60 ikävuoden jälkeen10. Taulukossa 7 on
vertailtu työn jättämisen syitä eräissä näistä kohorteista. Sen lisäksi, että työssä
pysyvyys vaihtelee iän ja kohortin mukaan, myös työn jättämisen syyt vaihtele-
vat. Ikävuosina 51–55 työn jättämisen tärkein syy on työttömyys. Tämä näkyy
etenkin 1939 syntyneillä, joilla nuo ikävuodet osuivat lama-aikaan.

Taulukko 7. Työn jättäminen työttömyyden tai eläkkeen takia eräissä kohor-
teissa. Osuus seurantajaksoa edeltävänä vuonna työssä olleista.

 51-55 vuoden iässä  56-60 vuoden iässä  61-65 vuoden iässä
Syy 1939 synt. 1945 synt. 1934 synt. 1940 synt. 1929 synt. 1935 synt.
Työttömyys 22 11 24 18 11 9
Eläke 11 7 39 30 84 85
Muu syy 2 2 2 2 2 3
Yhteensä 35 20 65 50 97 97

Vuonna 1939 syntyneistä 50-vuotiaana työssä olleista joka kolmas lopetti työ n-
teon ainakin vuodeksi seuraavien viiden vuoden aikana. Valtaosalla heistä syynä
oli työttömäksi tulo. Vuonna 1945 syntyneistä samalla tavalla lopetti työn teon
vain joka viides. Keskeisin syy poistuman pienenemiseen oli työttömäksi tuloris-
kin puolittuminen. Osaltaan tähän lienee vaikuttanut työttömyyseläkeputken al a-
rajan kohoaminen 53 vuodesta 55 vuoteen.

Kun verrataan 1934 ja 1940 syntyneitä 55-vuotiaana työssä olleita, on työn jät-
täminen 56–60 vuoden iässä vähentynyt sekä työttömyyden että eläkkeelle siir-
tymisen vähentyessä. Vuonna 1934 syntyneistä 55-vuotiaana työssä olleista kaksi
kolmesta jätti työn teon seuraavien viiden vuoden aikana. Valtaosalla syynä oli
eläkkeelle siirtyminen. Vuonna 1940 syntyneistä 55-vuotiaana työssä olleista

                                                
10 Tiettynä vuonna työssä olleiden työssä pysyvyyden seurannassa ovat mukana vain yhtäjaksoisesti työs-
sä olleet. Jos henkilö on esimerkiksi vuoden työttömyyden jälkeen palannut työhön, hän ei tule uudestaan
mukaan työssä jatkaviin. Poistuneissa ovat siten mukana sekä pysyvästi että tilapäisesti työnsä jättäneet.
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työn teon jätti 60 ikävuoteen mennessä vain joka toinen. Eläkkeelle siirtyneiden
osuus oli lähes 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin 1934 syntyneillä.

Yli 60-vuotiailla ei enää näytä olevan suurta eroa työn jättämisen yleisyydessä tai
syissä eri kohorttien välillä. Sekä 1929 että 1935 syntyneistä 60-vuotiaana työssä
olleista 97 prosenttia lopetti työn teon ennen 66. ikävuotta. Lähes kaikki siirtyivät
eläkkeelle.

Kun tarkastellaan koko työvoimaa on työkyvyttömyys ylivoimainen syy ennen-
aikaiselle työn jättämiselle. Osa väestöstä vammautuu tai menettää muuten työ-
kykynsä osittain tai kokonaan ennen vanhuuseläkeikää. Työkyvyttömyysriski
kasvaa melko tasaisesti iän mukana ja työkyvyttömyyseläke on ainut merkittävä
eläkemuoto alle 56-vuotiailla. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus ikäluo-
kasta on 55-vuotiailla noin 15 prosenttia ja 60-vuotiaista runsas 20 prosenttia saa
varsinaista työkyvyttömyyseläkettä. Vanhemmilla ikäryhmillä on useampia elä-
kevaihtoehtoja, jotka voivat osin korvata työkyvyttömyyseläkkeen.

Kuvio 9. Suomessa asuvien eläkettä saavien osuus 55–64-vuotiaasta
väestöstä vuosina 1991 ja 2001.
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Lähde: Eläketurvakeskus. Sama henkilö voi saada useampaa eläkettä, joten osuuksissa on hiukan päällek-
käisyyttä.
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Kuvio 9 osoittaa, että 55–59-vuotiaiden siirtyminen varhaiseläkkeille on vähe n-
tynyt selvästi. Vuonna 1991 joka neljäs 55-vuotias sai jotain eläkettä, vuonna
2001 osuus oli enää 15 prosenttia. Sama ero jatkuu 59-vuotiaisiin saakka. Vuon-
na 1991 eläkettä sai heistä puolet, vuonna 2001 enää kolmannes. Sen sijaan 60
vuotta täyttäneiden joukossa eläkkeellä olevien osuudessa ei ole tapahtunut
oleellista muutosta. Kaksi kolmesta 60-vuotiaasta sai eläkettä sekä vuonna 1991
että kymmenen vuotta myöhemmin. Eläkkeiden keskinäisissä suhteissa on ta-
pahtunut pieniä muutoksia. Vanhuuseläkkeellä olevien osuus on kasvanut ja työ-
kyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus vähentynyt. Tämä viittaisi siihen, että
työkyvyn säilymisen puolesta eläkkeellesiirtyminen voisi vähentyä myös yli 60-
vuotiaiden keskuudessa.

Varsinaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus 55–64-vuotiaista oli
vuonna 2001 lähes kymmenen prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 1991.
Alle 55-vuotiailla osuus oli pienentynyt vain vähän. Osittain kehitykseen vaikutti
muiden varhaiseläkkeiden yleistyminen. Osittain syynä oli työttömyyden paisu-
minen 1990-luvun alun lamassa. Kehitykseen ovat vaikuttaneet myös yksilöllisen
varhaiseläkkeen (YVE) ikärajoihin tehdyt muutokset. Vuoteen 1994 saakka sii-
hen olivat oikeutettuja 55 vuotta täyttäneet, vuonna 2000 ikäraja oli kohonnut 60
vuoteen (1943 ja sitä ennen syntyneillä 58 vuoteen). Ikärajan nosto näkyy sel-
västi, kun tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä eri vuosina synty-
neiden joukossa.

Taulukko 8. Eläkkeelle 54-, 55-, 56- ja 57-vuotiaana siirtyneiden osuus
53-vuotiaana työssä olleista vuosina 1937–1939 syntyneillä
(YVE:n ikäraja 55 vuotta) ja 1940–1942 syntyneillä (YVE:n ikä-
raja 58 vuotta.

Syntymävuosi 54-vuotiaat 55-vuotiaat 56-vuotiaat 57-vuotiaat
1937-1939 1,4 4,1 4,3 3,6
1940-1942 1,4 2,8 2,3 1,8

Vertailukohorteista siirtyi työkyvyttömyys- tai muulle eläkkeelle 54 vuoden iässä
noin 1½ prosenttia edellisenä vuonna työssä olleista. Kohorttien välillä ei tässä
iässä ole eroa. Seuraavina kolmena vuotena eli 55–57 vuoden iässä vanhemmista
kohorteista, joilla yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja oli 55 vuotta siirtyi eläk-
keelle noin puolitoista – kaksi prosenttiyksikköä useampi kuin myöhemmin syn-
tyneistä, joilla YVE:n ikäraja oli kohonnut 58 vuoteen. YVE:n ikärajan
kohoaminen on voinut vaikuttaa siihen, että viime vuosina varsinaisten työky-
vyttömyyseläkkeiden alkavuus on ollut taas kasvusuunnassa (Gould, 2002).

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan nosto on toisaalta voinut johtaa työttömyy-
den kautta tapahtuneen poistuman kohoamiseen (Gould, 2002). Yllä olevien ko-
horttien vertailu ei tosin tue tätä. Vuosina 1937–39 syntyneistä 53-vuotiaana
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työssä olleista jäi 54–57-vuotiaana työttömäksi noin yksi – puolitoista prosentti-
yksikköä useampi kuin vuosina 1940–42 syntyneistä. Vanhemmassa ryhmässä
siis sekä työkyvyttömyyseläkkeen että työttömyyden kautta tapahtuva poistuma
oli suurempaa 55–57 vuoden iässä. Eroa selittänee se, että aikaisemmin synty-
neillä nuo ikävuodet osuivat lama-aikaan, myöhemmin syntyneillä valtaosin la-
man jälkeiseen nousukauteen. Yksilöllisen varhaiseläkkeen ja työttömyyden
välisen yhteyden selvittäminen edellyttäisi suhdannetilanteen ja muiden tekijöi-
den tarkempaa huomioon ottamista.

Toinen merkittävä työmarkkinoilta poistumiskanava on työttömyyseläke ja sitä
edeltävä ”eläkeputki”. Työttömyyseläkkeelle on viime vuosina siirtynyt noin jo-
ka viides 60-vuotias (Hakola, 2001). Työttömyyseläkettä ja eläkeputkea koske-
vien ehtojen muutokset näkyvät selvästi eri ikäluokkien työttömyysriskeissä.
Vuonna 1944 ja myöhemmin syntyneillä ”putken” ikäraja on 55 vuotta, aikai-
semmin syntyneet pääsivät putkeen 53 vuoden iässä. Ikärajan muutos näyttää
tässäkin tapauksessa myöhentäneen työmarkkinoilta poistumaa. Myöhentyminen
koskee noin kahta prosenttia ikäluokasta.

Taulukko 9. Työttömäksi 52-, 53-, 54- ja 55-vuotiaina jääneiden osuus
51-vuotiaana työssä olleista 1943 ja 1944 syntyneillä.

Syntymävuosi 52-vuotiaat 53-vuotiaat 54-vuotiaat 55-vuotiaat
1943 3,1 4,9 1,3 2,2
1944 3,1 2,1 1,7 4,1

Vaikka yleinen vanhuuseläkeikä on 65 vuotta, tapahtuu suuri osa vanhuuseläk-
keellekin siirtymisistä jo ennen tätä ikää. Kuvio 9 osoittaa, että 58-vuotiaista on
noin 2 prosenttia vanhuuseläkkeellä, 64-vuotiaista jo joka neljäs saa vanhuuselä-
kettä. Julkisen sektorin eläkeikä oli 1980-luvulle asti 63 vuotta (eräissä amma-
teissa vielä alempi) ja vielä pitkään julkiselta sektorilta jäädään eläkkeelle alle 65
vuoden iässä. Myös monissa yksityisen sektorin yrityksissä on käytössä alempia
eläkeikiä ainakin osalle henkilöstöä. Jotkut ovat myös säästäneet itselleen lisä-
eläkettä ja käyttäneet mahdollisuutta siirtyä varhennetulle vanhuuseläkkeelle.

Valtaosa ennen 65 ikävuotta vanhuuseläkkeelle siirtyneistä on julkisen sektorin
työntekijöitä, joiden yleinen eläkeikä oli aiemmin 63 vuotta ja vaihtelee nyt yk-
silöllisesti 63–65 vuoden välissä. Vanhuuseläke on sekä yksityisellä että julki-
sella sektorilla mahdollista ottaa myös varhennettuna, jolloin eläke on koko
eläkeajan hiukan pienempi (ks. Takala, 2002). Pienennyskerroin on nyt 0,4 pro-
senttia kuukaudessa. Varhennetun eläkkeen voi ottaa aikaisintaan 5 vuotta ennen
varsinaista eläkeikää.

Varhennettua eläkettä on käytetty melko tasaisesti. Vuosittain sen on ottanut noin
2000–3000 henkilöä. Lamavuosina varhennetulle eläkkeelle siirtyminen yleistyi
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jonkin verran ja siihen rohkaistiin lisäeduilla. Viime vuosina sen suosio on taas
kasvanut. Tähän on voinut vaikuttaa varhennusvähennyksen pienentäminen 0,5
prosentista 0,4 prosenttiin kuukaudessa. Vuonna 2001 mahdollisuutta käytti jo
lähes 5 000 henkilöä.

Osa-aikaeläkkeestä on nopeasti tullut merkittävä eläkevaihtoehto. Se tuli vo i-
maan yksityisellä sektorilla vuonna 1987 ja julkisella vuonna 1989. Aluksi sen
käyttö oli etenkin yksityisellä sektorilla hyvin vähäistä. Vuoteen 1993 mennessä
sille oli siirtynyt vain muutama sata henkilöä. Julkisella sektorilla sen käyttö al-
koi yleistyä nopeammin ja vuonna 1993 sillä oli jo pari tuhatta työntekijää. Tä-
män jälkeen eläkkeen suosio kasvoi vakaasti ja vuonna 1997 osa-aikaeläkkeellä
oli yhteensä noin 7 000 henkilöä. Vuodesta 1998 osa-aikaeläkkeen ikäraja alen-
nettiin määräaikaisesti 58 vuodesta 56 vuoteen ja sille siirtyneiden määrät monin-
kertaistuivat. Vuosina 1999–2001 osa-aikaeläkkeelle siirtyi vuosittain
9 000–9 5000 henkilöä. Uusi hyppäys tapahtui vuonna 2002, jolloin osa-
aikaeläkkeelle siirtyi yli 16 000 henkilöä. Kasvu oli ilmeisesti yhteydessä päätök-
seen nostaa ikäraja takaisin 58 vuoteen ja heikentää hiukan eläke-etuuksia. Vuo-
den 2002 lopussa osa-aikaeläkkeellä oli jo lähes 40 000  henkilöä. Se on
56–59-vuotiailla työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen ylivoimaisesti yleisin eläke-
muoto.

Osa-aikaeläke lienee jossain määrin korvannut täysiaikaisia varhaiseläkkeitä,
etenkin yksilöllisiä varhaiseläkkeitä. Alustavien tutkimustulosten mukaan (Ta-
kala, 2001) osa-aikaeläkkeelle on siirtynyt myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät
todennäköisesti olisi käyttäneet muita varhaiseläkemuotoja. Koska vaikutukset
ovat erisuuntaisia, on vaikea arvioida osa-aikaeläkkeen yleistymisen nettovaiku-
tusta työpanokseen. Se on todennäköisesti lisännyt henkilömääräistä työllisyyttä,
mutta voinut vähentää työtunteina mitattua kokonaistyöpanosta.

Maataloudessa on ollut käytössä omia varhaiseläkejärjestelyjä sukupolven vaih-
doksen tai tuotannon lopettamisen helpottamiseksi. Ne voidaan tietyssä mielessä
rinnastaa työttömyyseläkkeisiin ja niiden ikärajoja onkin muutettu työttömyys-
eläkeikärajojen muuttuessa. Niiden merkitys on vähentynyt sekä ikärajojen nos-
ton että maatalousväestön vähenemisen seurauksena. Vuonna 1991 ne olivat
vielä merkittävä eläkemuoto etenkin 55–59-vuotiailla. Viime vuosina niitä ei
enää ole myönnetty alle 60-vuotiaille ja niillä on ollut pari prosenttia
60–64-vuotiaista.

2.4 Tilapäinen työttömyys tai muu työn teon keskeytyminen

Aineistossa on jonkin verran ihmisiä, jotka eivät ole olleet työssä ainakaan koko
vuotta, mutta eivät myöskään ole olleet kyseisenä vuonna työttömänä tai eläk-
keellä. Ryhmän osuus vanhemmissa ikäluokissa on melko pieni. Ryhmä koostuu
erilaisista ihmisistä. He voivat olla yrittäjiä, joiden yritystoiminta on ollut osan
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vuotta keskeytyksissä. Joissakin tapauksissa kyse voi olla pitempiaikaisesta sai-
raudesta, laitoksessa olosta, vuorotteluvapaasta tai sapattilomasta. Nuoremmissa
ikäryhmissä voi olla myös päätoimisia opiskelijoita tai kotitaloustyötä tekeviä.

Taulukko 10 kuvaa ryhmän ”Muut” henkilöiden pysyvyyttä kyseisessä ryhmässä.
Tarkastelussa ovat mukana ne 50–54- ja 55–59-vuotiaat, joita ei voitu sijoittaa
työllisten, työttömien tai eläkeläisten ryhmään. Pieni osa ryhmään ”Muut” kuu-
luneista siirtyy muihin työmarkkina-asemiin vuoden kuluessa.

Taulukko 10. Ryhmään ”Muut” vuonna 1995 kuuluneiden 50–54-vuotiaiden ja
55–59-vuotiaiden henkilöiden työmarkkina-asema vuonna 1996,
prosenttia.

Ikä Työssä Työtön Eläkkeellä Muu Yhteensä Osuus ikäluokasta
50-54 12 9 5 74 100 2,2
55-59  6 6 14 74 100 2,1

Ikääntyneiden työttömyydet jatkuvat usein eläkeikään saakka. Eläkkeelle siirty-
minen työttömyyden päättymisen syynä on merkittävä jo ennen työttömyyselä-
keikää. Niistä 50-vuotiaista työttömistä, joiden työttömyys on päättynyt
54-vuotiaaksi tultaessa noin 70 prosenttia on työllistynyt ja 20 prosenttia siirtynyt
eläkkeelle. Eläkkeelle siirtyneiden osuus 55-vuotiailla työttömillä, joiden työttö-
myys päättyi viimeistään 59 vuoden iässä on jo yli 40 prosenttia. Työttömyydet
päättyvät sitä harvemmin, mitä vanhemmasta väestä on kysymys. Kun
50–55-vuotiaista työttömistä työllistyi 1990-luvun lopussa vielä noin 15 prosent-
tia, oli osuus 56 vuotta täyttäneillä työttömillä enää muutama prosentti (Rantala,
2002). Osuus laskee jyrkästi siinä vaiheessa kun työttömillä on mahdollisuus
päästä työttömyyseläkeputkeen.

Ikääntyvien työttömien työllistymiseen ei näytä oleellisesti vaikuttavan yleinen
työvoiman kysyntä. Vuonna 1992 lama oli syvimmillään ja työvoiman kysyntä
supistui noin 170 000 henkilöllä. Ikääntyvät työttömät työllistyivät avoimille työ-
markkinoille kuitenkin kutakuinkin yhtä hyvin tai huonosti kuin huippusuhdan-
teessa vuonna 1999, jolloin työvoiman kysyntä kasvoi 75 000 henkilöllä. Yli
56-vuotiaiden työllistyminen oli jopa parempaa vuosikymmenen alun lamassa
kuin lopun noususuhdanteessa. Tähän on voinut vaikuttaa esimerkiksi se, että
vuosikymmenen alussa työttömistä oli suurempi osa lomautettuja.
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Kuvio 10. Työttömien työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja sijoittu-
minen toimenpiteisiin vuosina 1992 ja 1999, prosenttia edellisen
vuoden lopun työttömistä.
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Osa ikääntyneistä työttömistä on sijoittunut myös tukityöhön tai työvoimakou-
lutukseen. Tukitoimiin sijoittuneiden osuus oli noin 15 prosenttia
50–55-vuotiaista työttömistä 1990-luvun alussa. Toimenpiteisiin sijoittuminen on
sen jälkeen vähentynyt. Erityisen selvästi on vähentynyt yli 55-vuotiaiden sijoit-
tuminen. Etenkin aikaisemmin toimenpiteisiin hakeuduttiin sen vuoksi, että näin
voitiin varmistaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja työttömyyseläkkeen
edellyttämän työssäoloehdon täyttyminen. Viime vuosina tätä on ollut työssäolo-
ehdon muutosten vuoksi vaikeampi toteuttaa yksinomaan tukitoimenpiteiden
avulla.

Suuri osa työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuneista ikääntyvistä palaa
työttömiksi. Kun tarkastellaan työttömänä tai toimenpiteiden piirissä olleiden
tulevaa työmarkkina-asemaa pitemmällä aikavälillä ei heidän välillään ole suuria
eroja. Toimenpiteiden piirissä olleella on jopa hiukan suurempi todennäköisyys
pysyä työttömänä ja siirtyä työttömyyseläkkeelle kuin samanikäisellä työttömäl-
lä.
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Taulukko 11. Työttömänä ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä vuo-
den 1992 lopussa olleiden 54-vuotiaiden työmarkkina-asema
vuosina 1995, 1997 ja 1999, prosenttia.

Vuonna 1995 Vuonna 1997 Vuonna 1999
1992 Työssä Työtön Eläke Työssä Työtön Eläke Työssä Työtön Eläke
Työtön 7,3 74,6 14,1 5,9 70,5 18,6 3,9 8,9 80,8
Toimen-
piteissä

7,4 77,2 10,9 5,0 76,7 15,4 4,0 4,0 90,1

Noin kolme neljästä vuonna 1992 työttömänä tai toimenpiteiden piirissä olleesta
54-vuotiaasta oli edelleen tai taas työttömänä kolmen vuoden kuluttua. Alle 10
prosenttia oli työssä ja yli 10 prosenttia (työkyvyttömyys-)eläkkeellä. Seuraavina
vuosina työssä tai työttömänä olleiden osuus laskee ja eläkkeellä olevien osuus
kohoaa. Vuonna 1999, jolloin henkilöt ovat 61-vuotiaita vuoden 1992 lopun
työttömistä 80 prosenttia ja toimenpiteiden piirissä olleista 90 prosenttia oli eläk-
keellä, valtaosa heistä työttömyyseläkkeellä. Tämä kuvaa hyvin sitä, miten vai-
kea työttömyyseläkeputkesta on irtautua. Toimenpiteiden piirissä olleiden
yleisempi siirtyminen työttömyyseläkkeelle selittynee sillä, että toimenpiteisiin
on hakeuduttu työttömyyseläkkeen ja sitä edeltävän päivärahaputken työssäolo-
ehdon varmistamiseksi.

Jotkut ikääntyneetkin pääsevät kuitenkin toimenpiteiden avulla pysyvämpään
työhön. Virjon ja Ahon (2002) tekemän tutkimuksen mukaan toimenpiteiden
vaikuttavuus on ikääntyvillä parempi kuin nuoremmissa työttömien ryhmissä.
Tukityöhön tai koulutukseen osallistuneista on myöhemmin työllistynyt avo i-
mille työmarkkinoille suurempi osuus. On kuitenkin muistettava, että ikäänt y-
vistä työttömistä vain harvat osallistuvat toimenpiteisiin. Niihin osallistuvat ovat
voineet olla erityisen motivoituneita tai muuten valikoituneita.

Eläkkeen saanti ei aina merkitse työn teon lopettamista ja eläkkeeltä palataan
joskus takaisin työmarkkinoille. Jotkut työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneet
kuntoutuvat ja palaavat työelämään. Työttömyyseläkkeeltä ei yleensä enää pala-
ta, koska sitä on edeltänyt jo hyvin pitkä työttömyysaika. Noin prosentti
50-vuotiaana eläkkeellä olevista on työssä 54-vuotiaana. Työhön palaavien osuus
pienenee iän mukana ja 60 vuotiaista eläkeläisistä tuskin kukaan palaa työmark-
kinoille. Poikkeuksia ovat vanhuuseläkkeelle normaalia aikaisemmin päässeet,
jotka voivat jatkaa uudessa työssä saatuaan eläkepäätöksen entisestä. Työssä-
käynti ei pienennä vanhuuseläkettä, mutta tähän asti 65 vuoden ikä on ollut ylei-
nen irtisanomisperuste. Vanhuuseläkettä saavat työssäkäyvät ovatkin yleensä
nuorempia. Esimerkiksi sotilasammateissa on edelleen niin alhainen eläkeikä,
että uudessa työssä ehtii olla useita vuosia. Selvin esimerkki eläkkeen ja työnteon
yhdistämisestä on osa-aikaeläke. Sen saannin edellytys on työn teon jatkaminen.
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3 Mitkä tekijät selittävät työssä jatkamista

Henkilöt, jotka todennäköisimmin jatkavat työn tekoa lähelle normaalia van-
huuseläkeikää poikkeavat eräiden ominaisuuksien puolesta ikätovereistaan. Tär-
keä työssä jatkamista selittävä tekijä on yrittäjänä toimiminen. Taulukko 12
osoittaa, että vaikka yrittäjien osuus koko ikäryhmästä alenee iän myötä, niin
heidän osuutensa saman ikäisistä työn tekoa jatkavista nousee.

Taulukko 12. Yrittäjien osuus 58- ja 61-vuotiaista työllisistä ja koko ikäryh-
mästä vuosina 1990, 1995 ja 2000.

    58-vuotiaat    61-vuotiaat
Työlliset Koko ikäryhmä Työlliset Koko ikäryhmä

1990 23,7 12,2 35,5 10,2
1995 22,5 9,1 34,1 6,9
2000 16,4 8,4 23,2 6,2

Vuonna 2000 yrittäjien osuus 58-vuotiaista oli noin 8 prosenttia. Osuus saman-
ikäisistä työssä käyvistä oli kaksinkertainen eli 16 prosenttia. Kolme vuotta van-
hemmista yrittäjiä oli enää 6 prosenttia, mutta 61-vuotiaista työllisistä heidän
osuutensa oli lähes neljännes. Yrittäjien osuus sekä koko väestöstä että työllisistä
on kuitenkin pitemmällä aikavälillä alentunut. Vielä vuonna 1990 joka kymme-
nes 61-vuotias oli yrittäjä ja samanikäisistä työssä käyvistä yrittäjänä toimi joka
kolmas.

Yrittäjien osuuden pieneneminen liittyy paitsi mahdollisiin yrittäjyyden edelly-
tysten muutoksiin, myös yleiseen yritys- ja elinkeinorakenteen muutokseen. Pe-
rinteiset perheyrittäjävaltaiset alat, kuten maatalous ja maarakentaminen taan-
tuvat tai kasvavat hitaasti ja muilla aloilla tuotanto erikoistuu ja keskittyy. Myös
julkisten palvelujen laajeneminen selittää palkansaajien osuuden kasvua. Valtion
ja kuntien palkansaajien osuus 61-vuotiaista työssä olevista kohosi 1990-luvulla
25 prosentista 33 prosenttiin. Julkisen sektorin osuus kaikista työllisistä oli vuon-
na 2000 noin neljännes, joten ikääntyneiden työllisyydessä julkisen sektorin
merkitys on suhteellisesti suurempi. Yli puolet niistä, jotka jatkavat työn tekoa
vielä 61-vuotiaina on yrittäjiä tai julkisen sektorin palkansaajia.

Eräs tekijä, joka selittää ikääntyneiden työssä käynnin yleistymistä viime vuosina
on osa-aikaeläke. Sen suosio on jatkuvasti kasvanut. Osa-aikaeläkkeen suosion
nopeaa kasvua osoittaa se, että 58-vuotiaiden ikäluokasta osa-aikaeläkkeellä oli
vuonna 2000 jo 7,5 prosenttia, kun vastaava osuus 61-vuotiaista oli 5 prosenttia.
Osuus työllisistä on kuitenkin vanhemmissa ikäluokissa korkeampi. Vuonna
2000 joka viides 61-vuotias työssä käyvä oli osa-aikaeläkkeellä, kun viisi vuotta
aikaisemmin heitä oli yksi kymmenestä.



31

Taulukko 13. Osa-aikaeläkkeellä olevien osuus 58-vuotiaista ja 61-vuotiaista
vuosina 1995 ja 2000.

   Osuus 58-vuotiaista    Osuus 61-vuotiaista
Työllisistä Koko ikäryhmästä Työllisistä Koko ikäryhmästä

1995 3,1 1,2 9,7 2,0
2000 14,9 7,5 20,1 5,1

Osa-aikaeläkettä käytettiin aluksi lähes yksinomaan julkisella sektorilla. Vuoteen
1993 saakka yksityisellä sektorilla osa-aikaeläkkeelle jäi vuosittain vain muuta-
mia kymmeniä henkilöitä. Julkisella sektorilla osa-aikaeläkkeelle jäävien määrä
kasvoi tasaisesti 1990-luvun alussa ja oli jo lähes 1 500 henkilöä vuonna 1993.
Tämä johtui osin siitä, että julkisella sektorilla eläkeikä oli vuoteen 1994 saakka
58 vuotta, kun se yksityisellä oli 60 vuotta. Eläkeikä yhtenäistettiin vuonna 1995
ja eläkkeelle siirtyneiden määrät yksityisellä sektorilla moninkertaistuivat.
Vuonna 1995 julkisen sektorin osuus 58-vuotiaista osa-aikaeläkkeellä olevista oli
kuitenkin vielä yli 50 prosenttia ja 61-vuotiaista lähes 65 prosenttia. Vuonna
2000 julkisen sektorin osuudet olivat molemmissa ikäryhmissä jo selvästi alle
puolet. Viime vuosina osa-aikaeläkkeelle onkin siirrytty yksityiseltä sektorilta
selvästi lukuisammin kuin julkiselta sektorilta.

Taulukko 14. Työssä olevien osuus eräissä 58-vuotiaiden ja 61-vuotiaiden
ryhmissä vuosina 1990, 1995 ja 2000.

   58-vuotiaat    61-vuotiaat
Väestöryhmä 1990 1995 2000 1990 1995 2000
Keskimäärin 50 39 50 28 19 25
Mies 53 39 50 32 21 28
Nainen 48 39 51 25 18 24
Asuu yksin 43 33 43 24 16 22
Ei asu yksin 53 42 54 30 22 27
Perusasteen koulutus 44 33 42 25 17 22
Korkean asteen koulutus 75 62 70 46 30 37
Humanistinen koulutus 72 69 75 57 38 45
Kasvatusalan koulutus 74 66 73 27 13 16
Uusimaa 62 48 60 38 25 35
Lappi, Kainuu, P-Karjala 40 30 41 20 14 17

Ikääntyvien työssä käyntiä selittävät myös henkilökohtaiset ja asuinalueen omi-
naisuudet. Työssä jatkavat ovat paremmin koulutettuja kuin ikätoverinsa keski-
määrin. Myös koulutusala ja työtehtävät selittävät ikääntyvien työssä jatkamisen
eroja. Humanistisen koulutuksen saaneista 61-vuotiaista lähes puolet oli vielä
työssä vuonna 2000, kun kasvatustieteellisen koulutuksen saaneista samanikäi-
sistä työssä oli enää 16 prosenttia. Vielä 58-vuoden iässä työssä olevien osuudet
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ovat lähes samat. Opettajien alhainen eläkeikä selittää eroa. Työssä käyvät
ikääntyvät asuvat todennäköisesti Uudellamaalla ja epätodennäköisimmin Lapis-
sa, Kainuussa tai Pohjois-Karjalassa. Miehet jatkavat työn tekoa hiukan useam-
min kuin naiset ja perheelliset useammin kuin yksin asuvat.

Työssä olevien osuus 58-vuotiaista oli puolet vuonna 1990, laski laman seurauk-
sena 39 prosenttiin vuonna 1995 ja kohosi taas 50 prosenttiin vuonna 2000. Tässä
iässä miesten ja naisten välillä ei ollut suurta eroa työssä käynnissä. Sen sijaan
muut eroja selittävät tekijät, kuten koulutus, perheellisyys, asuinalue näkyvät jo.
Korkean asteen koulutuksen saaneista on työssä vielä 70 prosenttia, kun perus-
asteen varaan jääneillä osuus on noin 40 prosenttia. Uudellamaalla asuvista työs-
sä käy 60 prosenttia, mutta maan reuna-alueilla vain 40 prosenttia.

Kaikissa ryhmissä työssä käyvien osuus jää alle 50 prosentin, kun tarkastellaan
61-vuotiaita. Keskimäärin heistä on työssä enää 25 prosenttia. Eräiltä osin erot
hiukan tasoittuvat (perheellinen vs. yksin asuva), mutta koulutuksen mukaiset ja
alueelliset ero säilyvät suurina. Koulutustason kohoaminen ja väestön keskitty-
minen alueille, missä on monipuolisimmat työmarkkinat voivat siten pidentää
ikääntyvien työuraa.
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Lopuksi

Suomessa väestö ja työvoima ikääntyvät nopeammin kuin muissa EU-maissa.
Lähivuosina työmarkkinoille tulevat ikäluokat jäävät pienemmiksi kuin eläk-
keelle siirtyvät ikäluokat. Tämä on uusi tilanne. Aikaisemmin Suomessa oli to-
tuttu runsaaseen työvoiman tarjontaan. Tämä on osittain syynä siihen, ettei laajaa
varhaiseläkehakuisuutta pidetty työmarkkinoiden kannalta isona ongelmana.
Eläkkeelle siirtyminen helpotti tuotannon ja työmarkkinoiden rakennemuutoksia.
Varhaiseläkkeiden kautta poistui vähäisen koulutuksen saaneita ja taantuvilla
aloilla tai henkilöstöä vähentävissä yrityksissä työskennelleitä, jotka itsekin oli-
vat halukkaita tähän ratkaisuun.

Varhaiseläkkeiden suosiota on aikaisemmin pidetty huolestuttavana etenkin elä-
kekustannusten ja niiden rahoituksen takia. Eläkeväestön ja eläkemenojen kasvu
on ollut melko erilainen kuin työeläkejärjestelmän käynnistymisen aikana enna-
koitiin. Vuodesta 1960 on keskimääräinen eläkkeellä oloaika pidentynyt noin 10
vuodella, josta puolet on pidentyneen eliniän ja puolet alentuneen työn jättöiän
seurausta. Työssäoloaika on lyhentynyt myös koulutusaikojen pitenemisen seu-
rauksena. Eläkejärjestelmää ja sen rahoitusta onkin jouduttu jatkuvasti uudista-
maan, jotta eläkejärjestelmän kestävyys turvataan.

Eläkejärjestelmän uudistuksia voidaan perustella nyt myös työmarkkinatilanteen
perusteellisella muuttumisella. Laman jälkeinen sitkeä työttömyys on osittain
peittänyt ikärakenteen muutoksen vaikutuksia. Työvoiman niukkuus on ollut lä-
hinnä ala- ja aluekohtainen ongelma. Jo lähivuosina eläkkeelle siirtyminen alkaa
kuitenkin kasvaa siinä määrin, että alalla kuin alalla on odotettavissa vaikeuksia
löytää uutta työvoimaa lähtevien tilalle. Eläkkeelle jäävät ovat entistä paremmin
koulutettuja. Poistumaa on vaikea kompensoida rationalisoimalla ja tuottavuutta
nostamalla. Paine työurien jatkamiseen lisääntyy.

Ikääntyvien työssä pysymiseen ja työmarkkinoilta poistumisen tapaan vaikutti
voimakkaasti Suomen talouden lama. Työvoiman vähentämispaineita kanavoitiin
1990-luvun alussa ja osin laman jälkeenkin erilaisiin eläkeratkaisuihin. Yksilölli-
selle varhaiseläkkeelle ja varhennetulle vanhuuseläkkeelle jääneiden määrät nou-
sivat lamavuosina. Merkittäväksi poistumiskanavaksi muodostui työttömyys-
eläke ja sitä edeltävä päivärahaputki, joka pisimmillään saattoi kestää lähes seit-
semän vuotta. ”Inhimillisemmät” eläkepainotteiset irtisanomiset voitiin kohdistaa
näin jo melko nuoriin vuosiluokkiin. Noin viidennes ikäluokasta on viime vuosi-
na poistunut työmarkkinoilta työttömyyseläkeputken kautta.

Viime aikoina ikääntyvien työllisyystilanne on osin selvästi parantunut. Yli
54-vuotiaiden työllisyysasteet ovat kohonneet jo lamaa edeltävälle tasolle. Työl-
lisyys on parantunut lähinnä vähentyneiden irtisanomisten muodossa ja työttö-
myyseläkeputken alaikärajan nousun seurauksena. Ikääntyvien työttömien on
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kuitenkin edelleen vaikea löytää uutta työtä. He työllistyivät 1990-luvun lopun
suhdannehuipussa jopa heikommin kuin vuosikymmenen alun lamassa. Etenkään
työttömyyseläkeputkesta ei juuri poistuta muuten kuin eläkkeelle.

Varhaiseläkehakuisuutta on selvimmin hillinnyt eläkeikärajojen nostaminen.
Työttömyyseläkkeen, maatalouden erityiseläkkeiden ja yksilöllisen varhaiseläk-
keen ikärajojen kohoaminen näkyy alle 60-vuotiaiden keskuudessa päätoimisten
eläkeläisten alentuneina väestöosuuksina. Toisaalta osa-aikaeläkkeen alaikärajan
aleneminen ja sen muista syistä johtuva suosion kasvu on ollut omiaan pitämään
ikääntyvät toisella jalalla työmarkkinoilla.

Väestön työkyvyn, koulutustason tai muiden työmarkkinataitojen kohoamisen tai
työelämän käytäntöjen muuttumisen vaikutuksia työssä jatkamiseen on vaikea
erottaa kokonaistaloudellisista ja institutionaalisista tekijöistä muutaman vuoden
jaksolla. Pitkällä aikavälillä väestörakenteen muutokset kuitenkin tukevat työ-
urien kasvua. Pitkälle koulutetut jatkavat työssä pitempään kuin perusasteen
koulutuksen varaan jääneet. Kasvavilla ja monipuolisilla työmarkkinoilla on
työssä käyvien osuus vanhemmissa ikäryhmissä selvästi suurempi kuin Itä- ja
Pohjois-Suomen muuttotappioalueilla. Eläkeikää lähestyvät sukupolvet ovat
edeltäjiään paremmin koulutettuja ja tekevät yleensä fyysisesti kevyempää työtä.
Tällaisten ominaisuuksien puolesta työuran jatkaminen nykyistä pitempään tun-
tuisi luontevalta. Toisaalta työn henkinen rasittavuus on voinut kasvaa. Myös
yrittäjien osuuden väheneminen on omiaan aikaistamaan työn teon lopettamista.

Eläkekannustimiin on tehty ja tulossa muutoksia. Vanhuuseläkeikä muuttuu liu-
kuvaksi välillä 63–68 ikävuotta. Kannustimet pitkälle työuralle ovat entistä sel-
vemmät. Eläke kasvaa ripeästi, jos jatkaa työn tekoa ohi vanhuuseläkeiän
alarajan. Toisaalta 54 vuotta täyttäneiden palkansaajien eläkemaksut (veroaste)
nousevat ja kaikilla on mahdollisuus jäädä jo alle 65-vuotiaana kohtuullisen hy-
välle eläkkeelle. Nettovaikutusta on vaikea ennakoida. Kyse on pitkälti siitä, mi-
ten työelämässä viihdytään. Huonoa viihtyvyyttä ja jaksamattomuutta ei voida
kompensoida pienehköillä taloudellisilla houkuttimilla, etenkin kun väestön va-
rallisuus kohoaa jatkuvasti.

Työelämän käytäntöjä voidaan kehittää sellaisiksi, että työssä jatkaminen tuntuu
varhaiseläkettä houkuttelevammalta vaihtoehdolta. Esimerkiksi ikääntyvien pe-
ruskoulutustason kohoaminen antaa heille entistä paremmat edellytykset osallis-
tua henkilöstökoulutukseen ja pysyä työmenetelmien muutosten vauhdissa
mukana. Vanhempien työntekijöiden kokemus ja erityistaitojen hyväksikäyttö
korvaavat vanhenemisesta johtuvia puutteita, kuten toimintojen mahdollista hi-
dastumista. Näin ikääntyvien tuottavuus voi säilyä korkeana. Avainasemassa
ikääntyvän työvoiman onnistuneessa hyväksi käytössä on henkilöstön ikärake n-
teen huomioon ottava johtamisjärjestelmä ja ikäasenteista vapaa työpaikkail-
masto. Tähän liittyy myös se, ettei henkilöstön vähentämispaineita enää entisessä
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mitassa kohdisteta varhaiseläkeikäisiin tai työttömyysturvaputkeen oikeutettui-
hin.
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