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Tutkimuksessa tarkastellaan, miten yli 45-vuotiaat työpaikkansa menettäneet kiinnittyvät 
työmarkkinoille ja miten heidän työllisyysuransa eriytyvät: ketkä kiinnittyvät pysyvimmin 
työmarkkinoille ja ketkä siirtyvät työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tutkimme myös sitä, mil-
laisia reittejä pitkin irtisanotut vetäytyvät pois työmarkkinoilta ja siirtyvät eläkkeelle. Tar-
kastelemme työmarkkina-asemassa tapahtuneita siirtymiä yksilöllisten tekijöiden kuten iän, 
koulutuksen, sukupuolen sekä sosioekonomisen aseman perusteella. Lisäksi analysoimme 
onko toimipaikkaan liittyvillä tekijöillä merkitystä työllisyysurien kehittymiseen ja eläkkeelle 
siirtymisen väyliin työpaikan menettämisen jälkeen.

Tutkimuksen lähtökohtana oli havainto, että jo 45 vuoden ikä voi olla kriittinen vaihe, jos-
sa työmarkkinoilta pois siirtymisen todennäköisyys kasvaa (Jolkkonen ym. 2016). Viime 
vuosien yksi polttava yhteiskuntapoliittinen keskustelu on liittynyt työurien pidentämiseen 
ja eläköitymisen myöhentämiseen. Eläkejärjestelmään ja työttömyysturvaan on tehty muu-
toksia, joiden toivotaan edistävän ikääntyneen työvoiman työllisyyttä ja pidentävän työuria 
(Kyyrä & Paukkeri 2015). Vanhimpien ikäluokkien työssä jatkaminen onkin yleistynyt ja 
keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä myöhentynyt. Yritysten lakkauttaessa toimintansa tai 
vähentäessä työvoimaansa kuitenkin juuri vanhimmat työntekijät ovat erityisessä vaarassa 
menettää työnsä. Hämmästyttävän vähän tiedetään siitä, mikä merkitys työpaikan menetyk-
sellä työuran loppupäässä on uudelleen työllistymisen tai eläkkeelle siirtymisen kannalta.

Tutkimusaineistona käytettiin Tilastokeskuksen yhdistettyä työntekijä-työnantaja-aineistoa 
(FLEED). Seurannan kohteeksi valittiin vuodet 2005–2012 niin, että aineistoon valinnan 
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perusvuosi on 2005. Tutkimus ajoittui eläkeuudistusten jälkeiseen aikaan ja tuotti uutta 
tietoa uudistuksen jälkeisestä kehityksestä. Tutkimukseen valittiin toimipaikat, jotka lak-
kautettiin tai jotka vähensivät henkilökuntaa yli 30 prosenttia vuonna 2005. Toimipaikoista 
poimittiin tutkimusaineistoon yli 45-vuotiaat henkilöt, jotka olivat edeltävän vuoden (2004) 
lopussa kuuluneet ko. toimipaikan henkilöstöön, mutta eivät enää vuoden 2005 lopussa. 
Jaoimme aineiston iän mukaan kahteen ryhmään: 46–55-vuotiaat, joille seuranta-aikana 
vanhuuseläkkeelle siirtyminen ei vielä ole mahdollista ja 56–60-vuotiaat, jotka saavuttavat 
seurannan aikana vanhuuseläkeiän.

Työpaikan menettämisen jälkeistä työllisyysurien eriytymistä tutkittiin aluksi työllisyys-
kuukausien perusteella käyttäen trajektorianalyysiä (kehityspolkuanalyysi), jonka jälkeen 
analysoimme työllisyysuriin sisältyviä työmarkkina-asemien muutoksia sekvenssianalyysin 
avulla. Molemmissa tutkituissa ikäryhmissä valitsimme sekvenssianalyysin perusteella kah-
deksan klusterityypin ratkaisut kuvaamaan työmarkkinoille kiinnittymisen taustalla olevia 
prosesseja. Nuoremmassa ikäryhmässä (46–55-vuotiaat) työnsä menettäneet sijoittuivat 
työmarkkina-asemien muutosta kuvaaviin ryhmiin seuraavasti: 

1. lähes koko ajan työllisenä olevat (68,7 %) 
2. välittömästi työttömäksi siirtyvät (6,8 %) 
3. epävakaalla työllisyysuralla olevat (6,3 %) 
4. myöhemmin työllisestä työttömäksi siirtyvät (6 %) 
5. myöhemmin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät (5,8 %) 
6. välittömästi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät (3,5 %) 
7. työstä osa-aikaeläkkeelle siirtyvät (2,4 %)
8. työvoiman ulkopuolelle siirtyvät (0,8 %). 

Suuri osa nuoremmasta ikäryhmästä työllistyi työn menettämisen jälkeen ja oli työssä lähes 
koko seuranta-ajan. Työllisyysurien epävakautta tässä ikäryhmässä aiheutti pääasiassa työt-
tömyys. Siirtymät osa-aikaeläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle ja muista syistä työvoiman 
ulkopuolelle selittivät osaltaan heikkenevää työmarkkinoille kiinnittymistä.

Vanhemmassa ikäryhmässä (56–60-vuotiaat) klusterityypit, jotka kuvaavat erilaisia pääasi-
allisen toiminnan asemien muutosketjuja, nimettiin seuraavasti: 

1. lähes koko ajan työllisenä olevat (24,3 %) 
2. työttömyyseläkkeen kautta vanhuuseläkkeelle siirtyvät (23,4 %) 
3. myöhemmin työstä vanhuuseläkkeelle siirtyvät (18,5 %) 
4. työttömyyden kautta vanhuuseläkkeelle siirtyvät (8,7 %) 
5. työkyvyttömyyseläkkeen kautta vanhuuseläkkeelle siirtyvät (7,7 %) 
6. osa-aikaeläkkeen ja osa-aikatyön kautta vanhuuseläkkeelle siirtyvät (6,6 %) 
7. välittömästi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät (5,9 %) 
8. välittömästi vanhuuseläkkeelle siirtyvät (5 %). 

Odotetusti vanhemmassa ikäryhmässä sijoittuminen lähes koko ajan työssä olleiden klus-
teriin oli vähäisempää kuin nuoremmassa ikäryhmässä ja heikkenevän työmarkkinoille 
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kiinnittymisen taustalla oli eri vaiheissa ja eri reittejä pitkin tapahtunut eläkkeelle siirty-
minen. Lähes kolmasosa tästä ikäryhmästä siirtyi vanhuuseläkkeelle työttömyyden kautta. 
Muita siirtymäreittejä vanhuuseläkkeelle olivat työ, osa-aikaeläke ja työkyvyttömyyseläke.

Työn ja työttömyyden limittymisessä sekä siirtymäreiteissä työmarkkinoiden ulkopuolelle 
oli havaittavissa jonkin verran sukupuolen ja iän mukaisia eroja molemmissa ikäryhmissä. 
Nuoremmassa ikäryhmässä työttömyyteen päätyneissä klustereissa miesten suhteellinen 
osuus oli naisia suurempi. Lähes koko ajan työllisenä olevien klusteriryhmiin kuuluvat 
olivat keski-iältään nuorimpia. Vanhimmassa ikäryhmässä tyypillistä oli siirtyminen eri 
reittien kautta vanhuuseläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin työn, osa-aikaeläkkeen, 
työttömyyseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja työttömyyden kautta. Miehille siirtymät 
työmarkkinoiden ulkopuolelle työkyvyttömyyseläkkeen ja työttömyyden kautta olivat jonkin 
verran tyypillisempiä kuin naisille.

Nuoremmassa ikäryhmässä koulutuksella oli merkitystä paitsi uudelleen työllistymiseen niin 
myös siihen, miten työpaikan menettänyt päätyi työmarkkinoiden ulkopuolelle. Vähäinen 
koulutus näyttäisi olevan yhteydessä erityisesti työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, ja 
tässä suhteessa tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia. Parhaiten uudelleen 
työllistyvät olivat korkeammin koulutettuja. Korkeintaan keskiasteen koulutuksen suoritta-
neet päätyivät usein työttömyyteen tai epävakaaseen työllisyyteen. Lisäksi 46–55-vuotiai-
den ikäryhmässä ne henkilöt, jotka olivat työskennelleet vähintään kolme vuotta samassa 
toimipaikassa, työllistyivät paremmin kuin ne, jotka olivat työskennelleet lyhemmän aikaa 
toimipaikassa. 

Vanhemmassa ikäryhmässä vailla ammatillista koulutusta olevat tai korkeintaan keskiasteen 
koulutuksen omaavat päätyivät korkeammin koulutettuja useammin työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkkeelle ja niiden kautta vanhuuseläkkeelle. Korkeamman koulutuksen suo-
rittaneet työllistyivät tässäkin ryhmässä vähemmän koulutettuihin verraten paremmin ja 
siirtyivät myöhemmin työstä vanhuuseläkkeelle. Alemman korkeakoulututkinnon suorit-
taneet käyttivät usein osa-aikaeläkereittiä vanhuuseläkkeelle.

Sosioekonomisen aseman mukaan tarkastellen molemmissa ikäryhmissä ylemmät toimi-
henkilöt työllistyivät muita paremmin ja työntekijöiden työllisyysurissa oli toimihenkilöitä 
useammin työttömyysjaksoja työn menettämisen jälkeen. Nuoremmassa ikäryhmässä 
työntekijät siirtyivät toimihenkilöitä useammin sekä työttömäksi että työkyvyttömyyseläk-
keelle ja alemmat toimihenkilöt puolestaan siirtyivät muita useammin osa-aikaeläkkeelle. 
Vanhemmassa ikäryhmässä työntekijät siirtyivät toimihenkilöihin verrattuna useammin 
työttömyyseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen tai työttömyyden kautta vanhuuseläkkeel-
le. Toimihenkilöt taas siirtyivät työntekijöitä useammin osa-aikatyön ja osa-aikaeläkkeen 
kautta vanhuuseläkkeelle, ja alemmat toimihenkilöt siirtyivät muita useammin suoraan 
vanhuuseläkkeelle.

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että toimipaikkaan, toimialaan ja työnantajaan liitty-
villä tekijöillä on merkitystä erityisesti siihen, millaisia reittejä pitkin työnsä menettäneet 
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siirtyvät pois työmarkkinoilta ja millaisten vaiheiden kautta he päätyvät vanhuuseläkkeelle. 
Toimipaikkaan liittyvillä tekijöillä sen sijaan ei näyttäisi olevan suurta merkitystä siihen, 
miten työnsä menettäneet sijoittuivat lähes koko ajan työllisenä olevien ryhmiin. 

Molemmissa ikäryhmissä suurin osa työnsä menettäneistä oli työskennellyt henkilöstö-
määrältään pienissä tai keskisuurissa toimipaikoissa sekä yksityisellä sektorilla. Henki-
löstömäärältään suurissa toimipaikoissa työskennelleet siirtyivät suoraan työstä vanhuus-
eläkkeelle useammin kuin pienissä toimipaikoissa työssä olleet. Pienistä toimipaikoista 
työnsä menettäneet jäivät muita useammin työttömyyden ja epävakaan työllisyyden urille 
nuoremmassa ikäryhmässä. Vanhemmassa ikäryhmässä pienistä toimipaikoista siirryttiin 
työkyvyttömyyseläkkeen tai työttömyyseläkkeen kautta vanhuuseläkkeelle. 

Vanhemmassa ikäryhmässä julkisella sektorilla käytettiin yksityistä sektoria useammin 
osa-aikaeläkemahdollisuuksia ja siirryttiin työpaikan menettämisen jälkeen suoraan van-
huuseläkkeelle. Yksityiseltä sektorilta työnsä menettäneiden työntekijöiden reitti vanhuus-
eläkkeelle kulki usein työttömyyden, työkyvyttömyyden tai työttömyyseläkkeen kautta. 
Nuoremmassa ikäryhmässä yksityiseltä sektorilta työpaikan menettäneet päätyvät julkisen 
sektorin työntekijöihin verrattuna usein työvoiman ulkopuolelle, työttömyyteen ja epäva-
kaaseen työllisyyteen. 

Teollisuuden toimialalta työnsä menettäneistä nuoremmasta ikäryhmästä päädyttiin muita 
toimialoja useammin epävakaan työllisyyden urille. Teollisuuden toimialalla työskennelleistä 
vanhemmasta ikäryhmästä siirryttiin työn menettämisen jälkeen muita toimialoja useammin 
työttömyyteen tai työttömyyseläkkeelle. Julkisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialalla 
käytettiin muita aloja enemmän osa-aikaeläkemahdollisuutta sekä vanhemmassa ikäryhmässä 
siirryttiin työn menettämisen jälkeen suoraan tai osa-aikaeläkkeen kautta vanhuuseläkkeelle.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa työuran loppuvaiheessa olevien työnsä menettäneiden kiin-
nittymisestä työmarkkinoille ja siirtymisestä työmarkkinoiden ulkopuolelle, sillä tätä ei 
ole Suomessa aiemmin tutkittu. Olemassa olevassa tutkimuskirjallisuudessa irtisanottujen 
uudelleen työllistymistä on selitetty pääasiassa yksilöllisillä tekijöillä. Ikä, koulutus, am-
mattiasema tai sukupuoli määrittävät sitä, ketkä työllistyvät uudelleen ja ketkä ajautuvat 
pitkittyvään työttömyyteen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa tuotettiin 
uutta tietoa työnantaja- ja toimipaikkatekijöiden merkityksestä irtisanottujen työllisyyteen, 
työllisyysuriin ja erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtymiseen. Tutkimuksessa sovel-
lettiin sellaisia tutkimusmenetelmiä (trajektorianalyysi ja sekvenssianalyysi), joita ei tämän 
alan tutkimuksessa ole aiemmin käytetty. Pitkittäistarkastelun avulla saatiin uutta tietoa 
työpaikan menettämisen jälkeen tapahtuvista työllisyysurien kehityksestä ja työmarkkina-
asemien muutoksista pitkällä aikavälillä.
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