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Työurien pidentämiseen on tähän mennessä pyritty erilaisilla politiikkatoimenpiteillä. Työ-
elämän laadun ja työolojen osuus työurien pidentämisessä ja ylipäänsä työurien rakentu-
misessa on jäänyt vähemmälle huomiolle. Työolot ja työurat -kirjaan on koottu uusimpia 
suomalaisia tutkimuksia työolojen merkityksestä työuran eri vaiheissa. Kirja koostuu alku-
peräisistä tutkimusartikkeleista. 

Artikkeleita yhdistää paitsi aihe myös niissä käytetty aineisto. Kaikki artikkelit perustuvat 
Tilastokeskuksen keräämiin työolotutkimuksiin ja niihin liitettyihin rekisteritietoihin. Re-
kisteritiedoilla tutkimushenkilöiden myöhempää työuraa ja eläkkeelle siirtymistä on voi-
tu seurata kattavasti ja luotettavasti. Kirjan tutkimusten tulokset osoittavat, että työoloilla 
ja niiden kehittämisellä on mahdollista merkittävästi vaikuttaa työurien vakauteen ja eläk-
keelle siirtymiseen.

Vakautta vai epävarmuutta? Nuorten palkansaajien työuran alku 1980-luvulta 
2010-luvulle

Satu Ojala ja Pasi Pyöriä

Artikkelissa tarkastellaan nuorten alle 30-vuotiaiden palkansaajien työuria kolmella vuosi-
kymmenellä. Tutkimuskysymyksenä on, miten 15–30-vuotiaiden palkansaajien työllisyys, 
mitattuna työssäolokuukausien keskiarvona, on muuttunut 1980-luvulta 2010-luvulle tul-
taessa verrattuna heitä vanhempiin ikäryhmiin. Aineistona hyödynnetään Tilastokeskuk-



Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä         2

sen työolotutkimuksia vuosilta 1984, 1990, 1997, 2003 ja 2008 sekä näihin kytkettyä re-
kisteriseurantaa. Jokaisesta perusvuodesta alkaen samoja ikäryhmiä seurataan kolme vuot-
ta eteenpäin. 

Tulosten mukaan 15–30-vuotiaiden palkansaajien työmarkkina-asema on työkuukausien 
perusteella mitattuna vakautunut 2000-luvun kuluessa: ikä ei selitä eroa työkuukausissa, 
kun keskeiset yksilölliset ja rakenteelliset taustatekijät vakioidaan. Vuosien 2008–2011 
seurantajakson aikana nuorten palkansaajien suhteellinen asema on jopa parantunut, fi-
nanssikriisistä huolimatta, verrattuna kaikkien palkansaajien työkuukausien keskiarvoon.

Määräaikainen työ, henkilöstökoulutukseen osallistuminen ja työssä pysyminen 

Jouko Nätti, Merja Kauhanen ja Satu Ojala

Artikkelissa tutkitaan määräaikaisuuden ja henkilöstökoulutuksen erillis- ja yhdys vaikutuksia 
myöhempään työuraan. Viitekehyksenä on työn vaatimusten ja resurssien malli. Tutkimus-
aineistona ovat Tilastokeskuksen työolotutkimukset 1990, 1997 ja 2003 sekä niihin lisät-
ty kahdeksan vuoden rekisteriseuranta (n=9 792). 

Tulosten mukaan määräaikaisuus ja henkilöstökoulutus ennustavat sekä erikseen että yh-
dessä myöhempiä työkuukausia. Ensinnäkin määräaikaisuus vähentää ja henkilöstökoulu-
tus lisää työkuukausia. Toiseksi määräaikaisilla ilman henkilöstökoulusta on muita ryhmiä 
vähemmän työkuukausia seuranta-aikana, mikä ilmentää riskien kasautumista. Tulos tukee 
vaatimusten ja resurssien epäsuhtaan perustuvaa kuormitusoletusta. Kolmanneksi henki-
löstökoulutus pidentää työuria erityisesti määräaikaisten ryhmässä. Tulos tukee puskuri-
hypoteesia: koulutukseen osallistuminen (resurssi) puskuroi määräaikaisuuden kielteisiä 
yhteyksiä myöhempään työuraan. Tulokset korostavat siten henkilöstökoulutuksen työllis-
tävyyden näkökulmaa.

Työ, perhe ja hoiva – heijastuvatko kasautuvat aikapaineet myöhempään 
työuraan?

Tomi Oinas, Mia Tammelin ja Timo Anttila

Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, miten laajasti työn ja perheen vaatimukset kasautuvat 
ja millaisia seurauksia niillä on myöhemmälle työuralle. Teoreettinen viitekehys nojaa Pat-
ricia Voydanoffin teoriaan työn ja perheen voimavara- ja vaatimustekijöistä. Pitkät ja epä-
sosiaaliset työajat ovat keskeisiä työn aikaperustaisia vaatimustekijöitä. Perheen alueella 
vaatimustekijöitä ovat lasten hoiva, muut hoivavelvollisuudet, yksinhuoltaja-asema ja niin 
sanottu kahteen suuntaan hoivaaminen. 

Analyysissa käytetään vuoden 2003 Työolotutkimusta ja siihen liitettyjä rekisteritietoja pit-
käaikaisista sairauspoissaoloista ja työkuukausista (2005–2011). Analyysimenetelmänä on 
negatiivinen binomiregressio. 
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Tulosten mukaan työn ja perheen vaatimukset eivät kasaudu samoille henkilöille. Myös 
kahteen suuntaan hoivaaminen on varsin harvinaista. Sukupuolten välillä oli joitakin ero-
ja työn ja perheen vaatimuksien yhteyksissä myöhempään työuraan. Kaiken kaikkiaan per-
heen ja työn vaatimukset näyttävät pääosin lisäävän molempien sukupuolten työmarkki-
noille kiinnittymistä. 

Koetun työkyvyn ja pitkäaikaissairastavuuden muutokset sosioekonomisten 
tekijöiden ja työolojen mukaan

Mikko Laaksonen

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä on 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 
puolivälin jälkeen selvästi vähentynyt. Taustalla voi olla väestön terveyden ja työkyvyn pa-
raneminen tai se, että työolot ja työtehtävät ovat muuttuneet niin, että työelämässä selviy-
dytään entistä paremmin sairaudesta huolimatta. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan, liittyykö koetun työkyvyn muutos työssäkäyvän väestön ra-
kenteessa ja työoloissa tai pitkäaikaissairastavuudessa tapahtuneisiin muutoksiin. Aineis-
tona käytetään työolotutkimusta vuosilta 1997, 2003, 2008 ja 2013. Huonoksi koettu työ-
kyky väheni 45–59-vuotiailla mutta lisääntyi 25–44-vuotiailla. Havaitut työkyvyn muutok-
set olivat kummassakin ikäryhmässä hieman suurempia kuin mitä olisi odotettu, jos tutki-
musjoukon sosioekonominen rakenne ja koulutustaso olisivat pysyneet samoina koko tar-
kastelujakson ajan. Työn ruumiillisen ja henkisen raskauden muutosten yh teys koetun työ-
kyvyn muutoksiin oli heikko. Huono työkyky väheni erityisesti niillä vanhempaan ikäryh-
mään kuuluvilla, joilla oli jokin pitkäaikaissairaus. Kummassakin ikäryhmässä koetun työ-
kyvyn kehitys on ollut negatiivisempaa kuin mitä pitkäaikaissairastavuuden muutoksen pe-
rusteella olisi voinut odottaa. Kaiken kaikkiaan itse arvioitu työkyky ei ole kehittynyt samal-
la tavalla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen muutosten kanssa. Sairastavuuden ja työ-
kyvyn erilainen kehitys on yhdenmukainen sen ajatuksen kanssa, että sairauksien kanssa 
pärjätään työelämässä entistä paremmin.

Parempi työn laatu, pidemmät työurat? Työn laadun vaikutus varhaiseen 
eläkkeelle siirtymiseen 

Tomi Oinas, Timo Anttila ja Jouko Nätti

Tutkimuksen taustalla on vilkas keskustelu työvoiman ikääntymisestä ja työurien pidentä-
misestä Euroopassa. Korkean työn laadun on katsottu lisäävän työntekijöiden halukkuut-
tua ja kykyä jatkaa työelämässä nykyistä pidempään. Työn laadulla tarkoitetaan niitä työn 
piirteitä, joilla on selkeä ja suora vaikutus työntekijän hyvinvointiin. Korkean laadun omaa-
va työ mahdollistaa laaja-alaisesti erilaisten tarpeiden tyydyttämisen. Artikkelissa tarkas-
tellaan, miten työn laadun ulottuvuudet ovat yhteydessä eri varhaiseläkereittien käyttöön. 
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Tutkimusaineistona on Tilastokeskuksen työolotutkimus vuodelta 1990, johon on yhdistet-
ty rekisteritietoja eläkkeelle siirtymisestä vuoteen 2011. Työn laadun ulottuvuuksien mit-
taamisessa sovelletaan European Job Quality Indeksiä (JQI). Analyysimenetelmänä käyte-
tään elinaikamalleja (Cox regressio). 

Tulosten perusteella kaikki työn laadun pääulottuvuudet olivat yhteydessä varhaiseen eläk-
keelle siirtymiseen. Työn laadun piirteet olivat selvimmin yhtey dessä työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkkeelle siirtymiseen, selvästi heikommin yksilölliseen varhaiseläkkeeseen. 
Kaiken kaikkiaan korkea työn laatu näyttää olevan yhteydessä pidempiin työuriin.

Työolojen ja johtamisen yhteys eläköitymisaikeisiin ja toteutuneeseen 
eläkkeelle jäämiseen

Petri Böckerman ja Pekka Ilmakunnas

Artikkelin tavoitteena on tarkastella koettujen työolojen ja johtamisen merkitystä eläkkeel-
le siirtymiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään Tilastokeskuksen työolotutkimuksen työolo-
ja kuvaavien muuttujien lisäksi Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen rekisteriaineistoi-
hin perustuvia yksityiskohtaisia seurantatietoja henkilöiden työmarkkina-aseman todelli-
sista muutoksista. Analyysissa käytetään useamman yhtälön mallia, jonka tulokset osoit-
tavat, että työntekijöiden kokema työn vaarallisuus ja siihen liittyvät haitat sekä toisaalta 
uudet johtamiskäytännöt vaikuttavat merkittävästi ikääntyneiden työntekijöiden työtyyty-
väisyyteen, joka puolestaan vaikuttaa eläkeaikomusten välityksellä seurantajakson aikana 
havaittuihin todellisiin siirtymiin eläkkeelle.

Työn imun ja henkisen kuormittumisen yhteys eläkeaikeisiin työkyvyn mukaan

Riku Perhoniemi

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Työn vaatimukset ja voimavarat -mallin mukaisesti hen-
kisen työhyvinvoinnin yhteyttä palkansaajien eläkeaikeisiin: haluun jatkaa työssä omaan 
eläkeikään asti sekä omaan arvioon eläkkeelle siirtymisen iästä. Henkinen työhyvinvointi 
koostuu tutkimuksessa kahdesta erillisestä ulottuvuudesta, työn imusta ja henkisestä kuor-
mittumisesta. Tutkimus perustuu 50−64-vuotiaiden vastauksiin työolotutkimuksessa 2013 
(n=1 772), ja aineistoa analysoidaan rakenneyhtälömalleilla.

Tulokset osoittavat, että yleisesti työn imun ja henkisen kuormittumisen merkitys eläkeai-
keille voi olla keskenään yhtä suuri. Työn voimavarojen tukema työn imu on myönteises-
sä yhteydessä haluun jatkaa työssä omaan eläkeikään asti ja myös arvioon eläkkeelle siir-
tymisen iästä. Työn vaatimuksista aiheutuva henkinen kuormittuminen vastaavasti näyt-
tää lisäävän eläkeaikeita.

Tulokset riippuvat kuitenkin palkansaajien työkyvystä. Valtaosalla ikääntyvistä palkansaa-
jista työkyky on hyvällä tasolla. Heillä työn imu vähensi eläkeaikeita, mutta henkinen kuor-
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mittumisen ja eläkeaikeiden välillä ei ole yhteyttä. Heidän työuriaan voidaan jatkossa pi-
dentää erityisesti työn voimavaroja ja työn imua vahvistamalla.

Työn imu ei kuitenkaan näytä pidentävän työuria niiden osalta, joiden työkyky on ehti-
nyt heikentyä. Heidän kohdallaan korostuu sen sijaan työn henkisen kuormittumisen eh-
käiseminen. Se vaatii sekä työn kuormitustekijöiden hallintaa että monipuolista työn voi-
mavarojen lisäämistä.

Miksi julkisella sektorilla aiotaan myöhemmin vanhuuseläkkeelle kuin 
yksityisellä?

Noora Järnefelt ja Satu Nivalainen

Vanhuuseläkkeelle siirtymisen myöhentäminen on noussut keskeiseksi kysymykseksi, kun 
elinajan odotetaan edelleen kasvavan. Palkansaajien eläkeaikeet ovat kuitenkin erilaiset 
yksityisellä ja julkisella sektorilla: yksityisellä aiotaan eläkkeelle heti 63-vuotiaana, julki-
sella aiotaan useammin lykätä eläkkeelle siirtymistä vanhemmaksi. Artikkelissa tarkastel-
laan, johtuuko sektoriero siitä, että taloudelliset kannustimet vanhuuseläkkeen myöhen-
tämiseen ovat julkisella osin erilaiset kuin yksityisellä sektorilla, vai onko syynä erot työ-
oloissa. Aineistona on vuosien 2008 ja 2013 työolotutkimukset. 50–62-vuotiaiden palkan-
saajien aikomuksia jäädä eläkkeelle 64-vuotiaana tai vanhempana analysoitiin logistisel-
la regressiomallilla. 

Taloudellisilla kannustimilla on tulosten mukaan vaikutusta eläkeaikeisiin, mutta vaiku-
tus ilmeni vain niillä, joilla taloudellinen kannustin oli suurin. Merkittävä osa sektorierosta 
johtuu muista tekijöistä kuin taloudellisista kannustimista. Yksityisellä sektorilla työpaikal-
la toteutetut irtisanomiset vähentävät jatkamisaikeita, samoin alentuneeksi koettu työkyky. 
Vastaavaa ei ilmennyt julkisella sektorilla. Molemmilla sektoreilla ikääntyneiden työssä py-
symistä edistävä henkilöstöpolitiikka lisää eläkkeen myöhentämisaikeita.
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