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1 Johdanto

Projektijohtajan Tuulikki Petäjäniemen Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpi-
deohjelman perustemuistion (21.6.2000) mukaan

”Työssä jaksamisen ohjelma auttaa suomalaisia vastaamaan kansainvälistymi-
sestä ja teknologian kehityksestä johtuvaan muutokseen. Sillä on merkitystä

 yhteiskunnallisesti talouskasvun turvaamisen ja väestökehitykseen liittyen työ-
voiman saatavuuden ja eläkekustannusten hallinnan kannalta sekä sairauspois-
saoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä koituvien kustannusten vähentämisen
vuoksi

 yritysten ja muiden työpaikkojen tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun sekä
tuloksellisuuden eli kilpailukyvyn kannalta

 yksittäisten ihmisten työhyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta.”

Tässä raportissa tarkastellaan perustemuistion ensimmäiseen kohtaan liittyen
Suomen kansantaloutta pitkällä aikavälillä, jolloin työssä jaksamisen ohjelman
vaikutukset näkyvät täysimääräisinä. Laskelmat ulotetaan vuoteen 2030 saakka,
jolloin sodan jälkeen syntyneet suurimmat ikäluokat ovat työmarkkinoilla koko-
naan korvautuneet myöhemmin syntyneillä pienemmillä ikäluokilla.

Väestöennusteiden ja historiallisten työllisyysasteiden pohjalta arvioidaan pitkän
aikavälin työllisyyskehitystä. Työllisten ja työn tuottavuuden avulla määritellään
kansantalouden kehitysmahdollisuudet.

Tällaisessa kehikossa tarkastellaan työssä jaksaminen seurauksia pitkällä aikavä-
lillä. Mitä paremmin työssä jaksetaan, sitä vähemmän on sairaspoissaoloja ja työ-
kyvyttömiä. Silloin kansakunnan työpanos on suurempi, jolloin tuotantoa ja kan-
sakunnan reaalituloja on enemmän. Väestön aineellinen hyvinvointi on luonnol-
lisesti sitä parempi, mitä suuremmat reaalitulot kansantalous tuottaa.
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2 Työssä jaksamisella työllisyysreservejä käyttöön

Työllisyysreservit ehtyvät…

Työikäisten lukumäärä alkaa vähetä jo vuosikymmenen vaihteessa, jos väestöke-
hityksessä ei tapahdu suuria yllätyksiä. Tässä raportissa käytetään Tilastokeskuk-
sen tuoreinta väestöennustetta (1998), joka perustuu nykyisen syntyvyyden jat-
kumiseen, elinajan pidentymiseen runsaalla vuodella vuosikymmenessä sekä
vuotuiseen 4 000 hengen muuttovoittoon.

Työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 2001b) mukaan viime vuonna 2000 Suo-
messa oli 2,335 miljoonaa työllistä. Jos miesten ja naisten työssäkäynti olisi kui-
tenkin ollut jokaisessa viisivuotisessa ikäryhmässä yhtä yleistä kuin suurimmil-
laan vuodesta 1980 lähtien, niin silloin työllistä työvoimaa eli potentiaalisia
työllisiä olisi ollut yhteensä 2,662 miljoonaa henkeä.

Potentiaalisten ja todellisten työllisten erotuksesta käytetään nimitystä työllisyys-
reservi, joka pitkällä aikavälillä olisi työllistettävissä suotuisissa oloissa. Juuri
tällaiseen tulokseen pyritään parantamalla nykyisten nuorten työssä jaksamista.
Vuonna 2000 maamme työllisyysreservi oli 327 000 henkeä eli 12,3 prosenttia
potentiaalisista työllisistä. Vertailun vuoksi todettakoon, että työministeriön re-
kistereissä oli viime vuonna keskimäärin 321 000 työtöntä työnhakijaa ja Tilasto-
keskuksen työvoimatutkimuksessa 253 000 aktiivisesti töitä etsivää työtöntä.

Työllisyysreservit olivat suurimmillaan äskeisen laman aikana. Vuonna 1994 po-
tentiaalisista työllisistä 22 prosenttia eli 583 000 henkeä ei ollut töissä. Tuolloin
työministeriön mukaan työttömiä työnhakijoita oli 494 000 henkeä eli lähes sa-
tatuhatta vähemmän kuin työllisyysreservejä, sillä joukkotyöttömyyden takia työ-
voiman tarjontaa oli tuntuvasti supistettu muun muassa lisäämällä työikäisten
koulutusta.

Potentiaalisilla työllisillä arvioituna Suomen kokonaistyövoima oli suurimmillaan
viime vuonna, vaikka työikäisten lukumäärä alkaa pienentyä vasta vuosikymme-
nen lopulla. Kuluvasta vuodesta lähtien potentiaaliset työlliset vähenevät koko
tarkastelujakson ajan, sillä nykyisen väestön suurimmat ikäluokat vanhenevat yhä
alemman työssäkäynnin ikään ja parhaassa työiässä olevat vähenevät. Tästäkin
syystä on erittäin tärkeää parantaa myös nuorten työssä jaksamista, koska heidän
tullessa varhaiseläkeikään maamme kokonaistyövoima on huomattavasti nykyistä
pienempi (kuvio 1).

…mutta työllisiä voi olla vielä 2030 saman verran kuin nyt

Vielä neljä vuosikymmentä sitten todellisia työllisiä oli enemmän kuin potentiaa-
lisia työllisiä. Silloin todelliset työllisyysasteet olivat keskimäärin suuremmat
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kuin potentiaaliset työllisyysasteet, joilla siis tarkoitetaan vuodesta 1980 lähtien
toteutuneita suurimpia ikäryhmittäisiä työllisyysasteita miehille ja naisille.

Koska kokonaistyövoima vähenee tulevaisuudessa, niin vahvan talouskasvun jat-
kuessa todelliset työllisyysasteet saattavat joskus kohota niin suuriksi, että työlli-
syysreservit saadaan työllistettyä. Tässä raportissa on oletettu tapahtuvan näin
vuonna 2030, jolloin siis todellisia ja potentiaalisia työllisiä olisi jälleen yhtä
paljon kuten edellisen kerran 1960-luvun puolessa välissä.

Ennakoidut työlliset kuviossa 1 tarkoittaa kaavamaista arviota todellisten työllis-
ten lukumäärästä vuoteen 2030 saakka. Arviossa on oletettu, että potentiaalisten
ja todellisten työllisten ero häviää tasaisella nopeudella olemattomiin kolmessa
vuosikymmenessä. Jos näin todella tapahtuisi, niin Suomessa olisi työllistä työ-
voimaa vuoteen 2030 saakka suunnilleen saman verran kuin viime vuonna. Työl-
listen lukumäärän suhde työikäiseen eli 15 – 64-vuotiaaseen väestöön nousisi
kolmessa vuosikymmenessä 67 prosentista 76 prosenttiin. Ennen lamaa vuonna
1989 vastaava suhdeluku oli 75 prosenttia.

Kuvio 1 Todelliset, potentiaaliset ja ennakoidut työlliset vuosina 1960 -
2030, miljoonaa henkeä

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Milj.henkeä

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

Milj.henkeä

Todelliset työlliset

Potentiaaliset työlliset

Ennakoidut työlliset

On selvää, että työllisyysreservien työllistäminen vie aikaa, koska merkittävä osa
nykyisistä työllisyysreserveistä muodostuu heikosti koulutetuista ikääntyvistä
kansalaisista, joiden tiedoilla ja taidoilla on niukasti kysyntää työmarkkinoilla.
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Jos nuorten ja keski-ikäisten työssä jaksamista onnistutaan olennaisesti paranta-
maan, niin vuosikymmenten kuluttua varttuneiden työllisyysreservit olisivat tun-
tuvasti pienemmät kuin nyt samanikäisten. Työllisyysreservien työllistyminen
lisäisi kansakunnan reaalituloja ja supistaisi julkisia menoja, koska työikäisistä
olisi nykyistä useampi töissä ja harvempi eläkkeellä tai muulla toimeentulotuella.

Työllisten lukumäärä ei välttämättä vähenekään lähivuosikymmeninä, vaikka
työikäisten lukumäärä kääntyy laskuun jo vuosikymmenen vaihteessa. Matalien
työllisyysasteiden muodossa Suomella on runsaat kotimaiset työllisyysreservit,
jotka pitkällä aikavälillä ovat käytettävissä. Vaikka työllisyysasteet palautuisivat
vain yhtä suuriksi mitä ne olivat laman alkamisvuonna 1990, niin vuonna 2030
olisi 2,25 miljoonaa työllistä eli vain satatuhatta viimevuotista vähemmän.

Työllistä työvoimaa voi tietenkin olla niin lähivuosina kuin pitkälläkin aikavälillä
jopa enemmän kuin ennakoituja työllisiä. Lähivuosina työllisten lukumäärä saat-
taa tuntuvasti lisääntyä, jos vahva talouskasvu jatkuu. Viime vuonnakin haki ak-
tiivisesti töitä neljännesmiljoona työtöntä.

Elinajan pidentyessä ja työelämän ehkä suurestikin uudistuessa esimerkiksi vart-
tuneiden työllisyysasteet voivat myös pitkällä aikavälillä nousta suuremmiksi,
mitä ne olivat korkeimmillaan vuodesta 1980 lähtien. Jos nykyisten nuorten ja
keski-ikäisten työssä jaksamisesta pidetään erinomaista huolta, niin nykyistä use-
ampi heistä tulisi työelämään. He voisivat myös jatkaa työssä huomattavasti pi-
dempään kuin vanhempansa. Heillä on huomattavasti parempi koulutus (Tilasto-
keskus 2001c) kuin varttuneilla eikä äskeisen lamanaikaista valtavaa
työmarkkinoiden rakennemuutosta ole nähtävissä.

Jos työikäisten työssä jaksamisessa ja yhteiskuntapolitiikassa epäonnistutaan, niin
työllistä työvoimaa on tulevaisuudessa vähemmän kuin edellä arvioitiin. Valtio-
varainministeriön (2001b) pitkän aikavälin laskelman mukaan työllistä työvoimaa
olisi Suomessa vuonna 2030 kolmisen prosenttia vähemmän kuin edellä arvioi-
tiin..

Työkyvyttömyyseläkkeellä yli neljännesmiljoona työikäistä

Vuonna 2000 Suomessa oli keskimäärin 277 000 työkyvyttömyyseläkkeen saajaa.
Vaikka työkyvyttömyyseläkeläisten osuus työikäisistä on viime vuosina alentu-
nut, on tämä osuus edelleen korkea muihin Pohjoismaihin verrattuna. Viime vuo-
sina työkyvyttömyyseläkkeelle on tultu yhä yleisemmin mielenterveyden häiriöi-
den takia. Työkyvyttömyys- ja yksilöllisiä varhaiseläkkeitä maksettiin viime
vuonna yhteensä 15,6 miljardia markkaa, mikä on kaksi prosenttia markkinahin-
taisesta bruttokansantuotteesta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2000).

Työssä jaksamisohjelmalla pyritään vähentämään myös työkyvyttömyysriskiä.
Jos siinä onnistutaan, niin työllistä työvoimaa on enemmän ja työkyvyttömyys-
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eläkeläisiä vähemmän. Mikäli pitkällä aikavälillä onnistuttaisiin vähentämään
työkyvyttömien lukumäärää esimerkiksi kymmenesosalla, niin eläkemenoissa
säästettäisiin viime vuoden rahassa 1,5 miljardia markkaa. Työllistä työvoimaa
olisi lisättävissä parhaimmassa tapauksessa jopa 28 000 henkeä. Heidän työtulon-
sa eli palkkojen ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen summa olisi jopa kol-
minkertainen eläkemenosäästöihin verrattuna.

Jos työelämässä jatkettaisiin keskimäärin vuotta vanhemmaksi, niin työvoima
kasvaisi suurimpien ikäluokkien jälkeen 30 vuoden kuluttua lähes 60 000 hen-
gellä. Edellä olevin laskuperustein heidän työtulonsa ovat nykyrahassa kymmeni-
sen miljardia markkaa. Vaikka heidän tuottavuutensa jäisikin keskimääräistä pie-
nemmäksi, olisivat yhteiskunnalliset hyödyt kuitenkin merkittäviä. Eläke- ja
muita julkisia menoja säästyisi, koska työssäkäyvät tulevat yleensä toimeen työ-
tuloillaan.
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3 Työssä jaksamisella tuottavuutta lisää

Tuottavuus parantunee aikaisempaa hitaammin…

Työllisyysreservit ehtyvät vääjäämättä vähenevän väestön Suomessa. Siksi talo-
uskasvun vauhti ja sitä kautta kansalaisten aineellinen hyvinvointi tulevaisuudes-
sa riippuu työn tuottavuuden muutoksista. Harmaantuvan väestön Suomessa tule-
vat sukupolvet jaksavat sitä paremmin, mitä nopeammin työn tuottavuus kasvaa.
Työn tuottavuutta pitkällä aikavälillä on parannettavissa muun muassa työssä jak-
samisohjelmalla. Sen vaikutukset tuottavuuteen näkyvät kokonaisuudessaan kui-
tenkin vasta vuosikymmenten kuluttua.

Työn tuottavuus - mitattuna bruttokansantuotteen määrällä työvoimatutkimuksen
mukaista työllistä kohti - on kohonnut vuodesta 1960 keskimäärin kolmen pro-
sentin vuosivauhdilla. Tulevina vuosikymmeninä tuottavuus parantunee tätä hi-
taammin, vaikka tietotekniikan ja muiden uuden talouden ilmiöiden uskotaankin
vauhdittavan tuottavuuden kasvua maailmantaloudessa. Maamme on nimittäin jo
tähän mennessä kuronut pitkälti umpeen tuottavuuseron maailman rikkaimpiin
maihin. Lisäksi palveluvaltaistuva tuotannonrakenne on perinteisesti näkynyt
tuottavuuden kasvunopeuden hidastumisena. Työvoiman ikääntyminenkin saattaa
hidastaa tuottavuuden kasvua

Tässä raportissa otaksutaan työllistä kohti lasketun tuottavuuden parantuvan pit-
källä aikavälillä keskimäärin kaksi prosenttia vuodessa. Samalla nopeudella tuot-
tavuus on tietotekniikan siivittämänä kohonnut viime vuosina Yhdysvalloissa,
jossa kansakunnan käytettävissä olevat reaalitulot asukasta kohti ovat suurimpia
maailmassa. Valtiovarainministeriö (2001b) on rakentanut pitkän aikavälin tuot-
tavuusarvionsa pessimistisemmäksi otaksumalla tuottavuuden kohoavan vuoden
2007 jälkeen perusvaihtoehdossakin vain 1,75 prosentilla vuodessa.

…mutta kansakunnan reaalitulot lisääntyvät…

Työllisten lukumäärän ja työllistä kohti lasketun tuottavuuden avulla saadaan ra-
kennettua tuotannon määrä1. Tuotannon kasvunopeus vaihtelee tulevaisuudessa
kahden prosentin tuntumassa, koska tuottavuuden kasvuvauhti oletettiin vuodesta
2002 alkaen vakioksi eli kahdeksi prosentiksi ja ennakoitujen työllisten lukumää-
rän arvioitiin vakiintuvan 2,4 miljoonan tuntumaan (kuvio 2). Tälle vuodelle las-
kelmissa on käytetty valtiovarainministeriön (2001a) suhdanne-ennustetta.

Jos laskelmien oletukset toteutuisivat, silloin bruttokansantuotteen määrä asu-
kasta kohti lisääntyisi neljänneksellä tällä vuosikymmenellä. Vuonna 2030 reaa-

1 Voidaanhan tuotanto eli bruttokansantuote BKT määritellä työllistä kohti lasketun tuottavuuden ja
työllisten lukumäärän tulona: (BKT/Työlliset)*(Työlliset).
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lituloja olisi asukasta kohti 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000. Todetta-
koon vertailun vuoksi, että valtiovarainministeriön talouspolitiikan haasteita kos-
kevan raportin (2001b) mukaan vuonna 2030 reaalituloja asukasta kohti olisi pe-
rusvaihtoehdossa 75 prosenttia enemmän ja heikommassa vaihtoehdossa 65
prosenttia enemmän kuin vuonna 2000. Perusvaihtoehdossakin oletetaan ensi
vuosikymmeneltä lähtien tuottavuuden kasvu hitaammaksi ja työllisten lukumäärä
pienemmäksi kuin tässä raportissa.

Kuvio 2 Työllistä kohti lasketun tuottavuuden ja tuotannon vuosimuutokset
vuosina 1960 - 2030, %
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…vaikka työpanos pieneneekin

Vuonna 2000 Suomessa tehtiin 3,83 miljardia työtuntia (valtiovarainministeriö
2001a). Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli siis 2,335 miljoonaa. Näiden
osamäärä on 1686 tuntia, jonka verran keskivertotyöllinen teki viime vuonna töi-
tä. Neljä vuosikymmentä sitten, johon saakka työvoimatutkimus ulottuu, työllisen
keskimääräinen vuosityöaika oli 2090 tuntia. Näin laskennallinen vuosityöaika on
40 vuodessa lyhentynyt 400 tuntia eli keskimäärin puoli prosenttia vuodessa.

Jos keskimääräinen vuosityöaika lyhenisi tulevaisuudessakin puoli prosenttia
vuodessa, niin vuonna 2030 keskivertotyöllinen tekisi 1409 tuntia työtä. Koros-
tettakoon, että näin määritelty vuosityöaika on kansantaloudessa tehtyjen työtun-
tien ja kaikkien työllisten osamäärä. Siten esimerkiksi osa-aikatyön yleistyminen
lyhentää ja ylityön lisääntyminen pidentää tällä tavoin laskettua vuosityöaikaa.
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Jos työllisten lukumäärä ja keskimääräinen vuosityöaika muuttuisi todella edellä
arvioidulla tavalla, niin kansantalouden työpanos vähenisi puoli miljardia työtun-
tia vuoteen 2030 mennessä (kuvio 3). Suomessa tehtäisiin silloin työtä 3,32 mil-
jardia tuntia eli yhtä vähän kuin 1930-luvun puolessa välissä. Kansantalouden
työpanos supistuisi kolmessa vuosikymmenessä 13 prosenttia eli saman verran
kuin viime 30 vuoden aikana.

Kuvio 3 Työpanos (miljardia tuntia) ja keskimääräinen vuosityöaika
(tuhatta tuntia) Suomessa vuosina 1960 - 2030

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Mrd.tuntia

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500
Tuntia

Työpanos
(vas.asteikko)

Vuosityöaika
(oik.asteikko)

Uupuneen työtunnin hinta

Edellä esitettyjen kaavamaisten työllisyyslaskelmien perusteella näyttää siltä, että
työmarkkinoilla on jatkuvaa niukkuutta työvoimasta, jos Suomessa tavoitellaan
huomattavasti nopeampaa kuin parin prosentin vuotuista talouskasvua. Niukan
työpanoksen oloissa työssä uupumisen yhteiskunnalliset kustannukset voivat ko-
hota poikkeuksellisen suuriksi. Työssä uupuminenhan vähentää työpanosta, kun
uupumisen takia yhä useampi työikäisistä sairastaa tai tulee jopa työkyvyttömäk-
si.

Kotimainen työpanos näyttää olevan sitä niukempaa, mitä pidempää aikaväliä
tarkastellaan, koska koko ajan suurehkot ikäluokat korvautuvat työmarkkinoilla
selvästi pienemmillä ikäluokilla. Tätä taustaa vasten huoli nykyisten nuorten ja
keski-ikäisten jaksamisesta työelämässä lakisääteiseen eläkeikään saakka on hy-
vin perusteltu.
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Kun työssä uupumisen tai jonkin muun syyn takia menetetään työpanosta, niin
siitä aiheutuu kansantaloudellisia kustannuksia. Menetetyn työpanoksen takia voi
jäädä syntymättä tuotantoa, mikä lisää menetetyn työtunnin hintaa. Vuonna 2000
markkinahintainen bruttokansantuote työtuntia kohti oli runsas 200 markkaa,
josta osa on luonnollisesti työpanoksesta riippumatonta pääomatuloa.

Vuonna 2000 palkansaajien työtunnin keskihinta oli 116 markkaa. Se on saatu
jakamalla kansantalouden tilinpidossa (Tilastokeskus 2001a) palkkojen, palkkioi-
den ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen summa palkansaajien tekemillä työtun-
neilla. Työtunnin hinta vaihtelee reaalimaailmassa suuresti riippuen palkansaajan
koulutuksesta, työkokemuksesta, osaamisesta ja muista ominaisuuksista. Yksit-
täistapauksessa työtunnin arvo voi olla tuotannon kannalta jopa negatiivinen.
Yhteiskunnan ja yritysten avainhenkilöiden työtunnin arvo kansantaloudessa
saattaa nousta erittäin suureksi.

Jos työssä uupuvien tuottavuus ei ole kovin korkea, niin työssä uupumisen kan-
santaloudelliset kustannukset jäävät kohtuullisiksi. Osa työtuntimenetyksestä kor-
vataan aikaa myöten ylitöillä ja tuotannolla ulkomailla varsinkin sellaisissa yri-
tyksissä, joilla on tuotantokapasiteettia useassa maassa.

Euroopan talousalueen yhteisillä työmarkkinoilla, joilla englannin kielestä on
tulossa yhä useamman yrityksen käyttökieli, työvoima liikkunee tulevaisuudessa
nykyistä vuolaammin maasta toiseen. Yhteisten työmarkkinoiden ulkopuolelta on
tarvittaessa saatavissa jopa koulutettua vierastyövoimaa myös Suomeen. Tällai-
sista syistä työssä uupumisen kansantaloudelliset kustannukset eivät ehkä sitten-
kään kohoa kohtuuttoman korkeiksi. Jäljempänä menetetyn työtunnin hintana
käytetään tasarahaa, sataa markkaa.

Sairaspoissaolokustannukset

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen perusaineistosta on laskettavissa sairau-
den takia työstä poissaolotunnit. Vuonna 2000 menetettiin sairauden takia 162
miljoonaa työtuntia. Jos menetetyn työtunnin arvona käytetään sataa markkaa,
niin silloin työssä olevan väestön sairastamisesta olisi aiheutunut 16 miljardin
markan kustannukset pelkästään menetettynä työaikana.

Vuonna 2000 Tilastokeskus muutti tietojen keräysmenettelyä, jonka takia aikai-
semmat sairaspoissaolotunnit eivät ole vertailukelpoiset. Tiedot koottiin aikai-
semmin nimittäin vain yhdeltä tutkimusviikolta kuukaudessa, mutta vuodesta
2000 lähtien joka viikolta. Uusi menettely ottaa huomioon paremmin poissaolot,
joten kuviossa 4 aikasarjat on ulotettu vain vuoteen 1999 saakka.

Vanhan menettelyn aikaan sairauden takia menetettyjen työtuntien suhde tehtyi-
hin työtunteihin oli 3,6 prosenttia. Vielä 1980-luvulla tämä suhdeluku vaihteli
neljän prosentin tuntumassa. Lamavuosina se aleni selvästi, mutta viime vuosi-



11

kymmenen lopulla se oli uudelleen kohoamassa. Tätä ilmiötä voisi selittää li-
sääntyvä työvoiman kysyntä, jolloin silloin tällöin sairastavatkin ovat päässeet tai
jääneet töihin toisin kuin laman aikana.

Koska työtuntien tarjonta näyttää huomattavasti vähenevän lähivuosikymmeninä,
tarvitaan työmarkkinoilla ikääntyvienkin työpanosta, ellei talouskasvu jää poik-
keuksellisen hitaaksi. Jos tulevaisuudessa työssä jaksetaan vuosia vanhemmiksi
kuin nykyisin, saattaa sairauden takia työstäpoissaolotuntien osuus tehdyistä
työtunneista kasvaa. Yhteiskunnalliset kustannukset olisivat kuitenkin moninker-
taiset, jos sairausalttiit ihmiset eivät jaksaisi lainkaan käydä töissä.

Kuvio 4 Sairaspoissaolotunnit (miljoonaa tuntia) sekä niiden osuus (%)
tehdyistä työtunneista työvoimatutkimuksen mukaan vuosina
1976 - 1999
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4 Tiivistelmä

Tässä raportissa on tarkasteltu työssä jaksaminen seurauksia pitkällä aikavälillä.
Mitä paremmin työssä jaksetaan, sitä vähemmän on sairaspoissaoloja ja työky-
vyttömiä. Kun työpanos lisääntyy, kasvaa tuotanto ja kansakunnan reaalitulot.

Vuosina 1980 – 2000 toteutuneilla suurimmilla ikäryhmittäisillä työllisyysasteilla
laskien Suomen kokonaistyövoima oli suurimmillaan jo viime vuonna, vaikka
työikäisten lukumäärä alkaa pienentyä vasta vuosikymmenen lopulla. Kokonais-
työvoima supistuu jatkuvasti, koska nykyisen väestön suurimmat ikäluokat van-
henevat yhä alemman työssäkäynnin ikään ja heidän tilalleen lukumääräisesti
pienempiä ikäluokkia. Tästäkin syystä on erittäin tärkeää parantaa myös nuorten
työssä jaksamista, koska heidän tullessa varhaiseläkeikään työvoimaa on huo-
mattavasti vähemmän kuin nyt.

Työllisten lukumäärä ei kuitenkaan välttämättä vähenekään lähivuosikymmeninä,
vaikka kokonaistyövoima supistuu. Matalien työllisyysasteiden muodossa Suo-
mella on nimittäin runsaat kotimaiset työllisyysreservit. Niistä merkittävä osa on
heikosti koulutettuja ikääntyviä kansalaisia, joiden tiedoilla ja taidoilla on niu-
kasti kysyntää työmarkkinoilla. Kun vuosikymmenten kuluttua varhaiseläkeikään
tulevat hyvin koulutetut kohortit, joiden työssä jaksamiseen on tuntuvasti panos-
tettu, voivat he jatkaa työelämässä huomattavasti kauemmin kuin vanhempansa.

Työssä jaksamisohjelmalla pyritään vähentämään myös työkyvyttömyysriskiä.
Jos siinä onnistutaan, niin työllistä työvoimaa on enemmän ja työkyvyttömyys-
eläkeläisiä vähemmän. Mikäli pitkällä aikavälillä onnistuttaisiin vähentämään
työkyvyttömien lukumäärää esimerkiksi kymmenesosalla, niin eläkemenoissa
säästettäisiin viime vuoden rahassa 1,5 miljardia markkaa.

Jos työelämässä jatkettaisiin keskimäärin vuotta vanhemmaksi, niin työvoimaa
olisi lähes 60 000 henkeä enemmän. Keskipalkoilla laskettuna heidän työtulonsa
olisivat nykyrahassa kymmenisen miljardia markkaa. Vaikka heidän tuottavuu-
tensa jäisikin keskimääräistä pienemmäksi, olisivat yhteiskunnalliset hyödyt kui-
tenkin merkittäviä. Eläke- ja muita julkisia menoja säästyisi, koska työssäkäyvät
elävät tavallisesti työtuloillaan.

Kun työssä uupumisen tai jonkin muun syyn takia menetetään työpanosta, niin
siitä luonnollisesti aiheutuu kustannuksia kansantalouteen. Vuonna 2000 markki-
nahintainen bruttokansantuote työtuntia kohti oli runsas 200 markkaa, josta osa
on työpanoksesta riippumatonta pääomatuloa. Palkansaajien työtunnin keskihinta
eli palkat ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut työtuntia kohti olivat 116 mark-
kaa.
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Jos työssä uupuvien tuottavuus ei ole kovin korkea, niin työssä uupumisen kan-
santaloudelliset kustannukset jäävät kohtuullisiksi. Osa työtuntimenetyksestä
kyetään yleensä korvaamaan ylitöillä ja tuotannolla ulkomailla varsinkin sellaisis-
sa yrityksissä, joilla on tuotantokapasiteettia useassa maassa.

Euroopan talousalueen yhteisillä työmarkkinoilla, joilla englannin kielestä on
tulossa yhä useamman yrityksen käyttökieli, työvoima liikkunee tulevaisuudessa
nykyistä vuolaammin maasta toiseen. Yhteisten työmarkkinoiden ulkopuolelta on
tarvittaessa saatavissa jopa koulutettua vierastyövoimaa myös Suomeen. Tällai-
sista syistä työssä uupumisen kansantaloudelliset kustannukset eivät ehkä sitten-
kään kohoa kohtuuttoman korkeiksi.

Vuonna 2000 menetettiin sairauden takia 162 miljoonaa työtuntia. Jos sairauden
takia menetetyn työtunnin arvona käytetään sataa markkaa, niin silloin työssä
olevan väestön sairastamisesta olisi aiheutunut 16 miljardin markan kustannukset
pelkästään menetettynä työaikana.

Koska työtuntien tarjonta näyttää huomattavasti vähenevän lähivuosikymmeninä,
tarvitaan työmarkkinoilla kaikenikäisten työpanosta, ellei talouskasvu jää poikke-
uksellisen hitaaksi. Jos tulevaisuudessa työssä jaksetaan vuosia kauemmin kuin
nykyisin, saattaa sairauden takia työstäpoissaolotuntien osuus tehdyistä työtun-
neista kasvaa. Yhteiskunnalliset kustannukset olisivat kuitenkin moninkertaiset,
jos sairausalttiit ihmiset eivät jaksaisi lainkaan käydä töissä.
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