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1 Johdanto 
Yksilön työvoiman tarjonnan kehitykseen vaikuttavat erilaiset tekijät eri elämänvaiheissa. 

Koko työvoiman tarjonnan kannalta keskeinen merkitys on ikäjakauman ääripäillä. Talouspo-

litiikalla on mahdollista vaikuttaa tehokkaimmin nuorten ja ikääntyneiden työllisyyteen. Lisäksi 

eri ikäluokat reagoivat eri tavalla talouden ja työmarkkinoiden suhdannevaihteluihin sekä 

työmarkkinoiden rakenteellisiin tekijöihin. 

Tällä hetkellä vaarana on, että talouden taantuma syrjäyttää pysyvästi osan nuorempien 

ikäluokkien edustajista työmarkkinoilta. Kinnusen ja Grönqvistin (2009) mukaan 1990-luvun 

lama syrjäytti työmarkkinoilta erityisesti naisia. Vuosien 2008–2009 finanssikriisi ja sitä seu-

rannut taantuma näyttävät sen sijaan vaikuttaneen enemmän miesvaltaisiin aloihin ja siis 

miesten työllisyyteen. Ikäluokkakohtaisissa eroissa merkillepantavaa on nuorten miesten 

työmarkkinoille osallistumisasteen tai pelkän osallistumisen lasku viime vuosina. Onkin mah-

dollista, että taantuma on 1990-luvun laman tavoin syrjäyttämässä osan nuorista työmarkki-

noilta pysyvästi. 

Tutkimuskirjallisuudessa työllisyysasteiden pitkäaikaista kehitystä on usein seurattu jaka-

malla väestö ikäluokkiin ja etsimällä työllisyysasteiden kehitystä selittäviä suhdannevaihtelui-

ta ja institutionaalisia tekijöitä. Kinnunen ja Mäki-Fränti (2011) estimoivat tilastollisen mallin, 

jossa ikäluokkien osallistumisasteita selitettiin iällä ja syntymävuodella. 1 Työllisyysasteiden 

kehitykselle laskettiin projektioita vuoteen 2040 asti. Laskelmien mukaan/ TAI Tulos oli, että 

myöhemmin työmarkkinoille tulleilla ikäluokilla on yleensä korkeampi osallistumisaste kuin 

vanhemmilla ikäluokilla, mikä jossain määrin kompensoi väestön ikääntymisestä seuraavaa 

työvoimapotentiaalin pienenemistä.  

Tässä tutkimuksessa työvoiman tarjontaa kuvataan ikäluokkakohtaisten osallistumisastei-

den sijasta syntymävuosi- eli kohorttikohtaisesti. Näin otetaan huomioon, että samanikäisten 

ikäluokkien työvoimaosuuksissa voi olla eri aikoina eroa sen mukaan, mikä on ikäluokan syn-

tymävuosi. Varsinkin koulutusasteen paraneminen on kasvattanut työvoimaosuutta tren-

dinomaisesti. Lisäksi työllisyystilanteella, joka vallitsee ikäluokan tullessa työmarkkinoille, voi 

olla pitkäkestoisia vaikutuksia kunkin kohortin myöhempään työmarkkina-asemaan. Synty-
                                                
1 Suomen aineistolla kohortti- ja ikäperusteista työn tarjonta-analyysia ovat tehneet myös Saarenheimo 2002 ja Kostiainen 

(2008). Kohortti- ja ikäluokkakohtaista analyysia ovat tehneet myös mm. Paquet, Sargent, James (2008) Kanadassa ja Balleer, 

Gómez-Salvador ja Turunen (2009) euroalueella sekä joissakin isommissa euromaissa. Lisäksi Fallick ja Pingle (2007) ovat 

tehneet vastaavaa analyysiä Yhdysvalloissa kerätyllä aineistolla. 
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mävuosi vaikuttaa myös eläke-etuuksiin, kuten mahdollisuuteen päästä työttömyyseläkeput-

keen. 

Jokaiselle tarkasteltavalle kohortille estimoidaan tutkimuksessa oma yhtälönsä, jossa ko-

hortin osallistumisastetta selitetään suhdannetilanteella ja institutionaalisia tekijöitä kuvaavilla 

muuttujilla. Erityisen kiinnostavaa on osallistumisasteen kehitys nuorissa ikäluokissa. Kiin-

nostavia ovat paitsi kohorttikohtaiset erot ylipäätään, myös se, miten eri-ikäisten reaktiot 

suhdannetilanteeseen ja työmarkkinoiden yleistilanteeseen poikkeavat toisistaan. Suhdanne-

tekijöiden lisäksi työmarkkinakäyttäytymiseen vaikuttavat institutionaaliset tekijät, kuten kou-

lutusasteen kehitys eri ikäluokissa sekä kannusteet siirtyä työvoimaan tai sieltä pois. Näistä 

tekijöistä tarkastellaan erikseen sitä, onko eläkeputkella ollut vaikutusta vanhempien ikäluok-

kien osallistumisasteeseen. 

Tutkimuksessa estimoidun mallin avulla muodostetaan keskipitkän aikavälin projektioita 

koko talouden työvoiman osallistumisasteen kehitykselle. Projektiot havainnollistavat varsin-

kin nuorten ikäluokkien työmarkkina-aseman merkitystä työvoiman tarjonnan kannalta tule-

vaisuudessa.  

 

2 Havaintoja iän ja syntymävuoden 
vaikutuksista työn tarjontaan 

Ikäkohtaiset työvoimaosuudet ovat vaihdelleet parin viime vuosikymmenen aikana eniten 

nuorimmissa ja vanhimmissa ikäluokissa. Kun 1990-luvun alun lamavuosien aiheuttamasta 

työvoimaosuuksien notkahduksesta selvittiin, varsinkin vanhimmissa ikäluokissa työvoi-

maosuudet kasvoivat parhaimmillaan noin 30 prosenttia suuremmiksi kuin lähtötilanteessa. 

Erityisen nopeasti ikääntyneiden osuus työvoimasta on kasvanut 2000-luvulla. Nuorten, alle 

30-vuotiaiden ikäluokkien osallistuminen työmarkkinoille ei sen sijaan ole vieläkään saavut-

tanut lamaa edeltänyttä tasoaan. 

Mahdollisia selittäjiä kohorttien eriasteiselle osallistumiselle ovat muun muassa erot 

elinajan elintasossa, terveydentilassa, koulutusmahdollisuuksissa sekä talouden rakenne- ja 

suhdannetekijöissä. Enemmän koulutusta saaneet, paremmasta terveydenhoidosta nautti-

neet nuoremmat ikäluokat ovat Suomessa tyypillisesti osallistuneet työmarkkinoille aktiivi-

semmin kuin vanhemmat. Tähän suuntaan on vaikuttanut myös työtehtävien keveneminen, 
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kun raskaiden ruumiillisten töiden määrä on tasaisesti vähentynyt. Sosiaalietuuksien muu-

toksilla on nuorempien sekä parhaassa työiässä olevien ikäluokkien kannalta merkitystä 

muun muassa opiskeluaikoihin ja äitien halukkuuteen olla poissa työmarkkinoilta hoitamassa 

lapsia. Eläkejärjestelmän parametrit vaikuttavat taas siihen, kuinka kannattavaa vanhempien 

ikäluokkien on jatkaa työelämässä verrattuna eläkkeelle jäämiseen.  

Erityisesti viime vuosien talouskriisin aikana keskimääräisen työvoimaosuuden vaihtelua 

on dominoinut väestörakenteen muutos. Merkittävä osuus työikäisestä väestöstä on viime 

vuosina koostunut 1940-luvun lopulla syntyneistä, joiden osallistuminen työmarkkinoille pie-

nenee lähivuosina merkittävästi. Eläkkeelle siirtymisestä tulee yhä useammalle varteenotet-

tava vaihtoehto työelämässä jatkamiselle. Ikääntyneiden työpanoksen kysyntä työmarkkinoil-

la on myös vähäisempää kuin nuorempien, ja varsinkin taantuman aikaan vanhempiin ikä-

luokkiin kuuluvat työntekijät ovat alttiita irtisanomisille. 

Kaikissa ikäluokissa myös suhdannetilanne voi heijastua työmarkkina-asemaan. Nuo-

remmille opintojen jatkaminen voi olla järkevä vaihtoehto työmarkkinoille osallistumiselle, jos 

työpaikan löytäminen on tavanomaista vaikeampaa. Toisaalta vanhimmat ikäluokat ovat 

suhdanteen heikentyessä usein ensimmäisinä irtisanomisuhan alla varsinkin, jos heikentynyt 

suhdannetilanne johtaa yritykset uudistamaan tuotannon ja henkilöstön rakennetta. Parhaas-

sa työiässä olevien ikäluokkien työn kysyntä vaihtelee suhdanteissa vähemmän kuin nuo-

rempien tai vanhempien, mutta näissäkin kiinnittyminen työmarkkinoille voi vaikeutua pitkän 

työttömyyskauden jälkeen. Lasten hoitaminen kotona voi olla parhaassa työiässä oleville 

naisille varteenotettava vaihtoehto palkkatyölle. 

Kuvioissa 1–3 on tarkasteltu erikseen 25-, 40-, ja 60-vuotiaiden osallistumisasteen kehi-

tystä suhteessa suhdannetilanteeseen ja työmarkkinoiden tiukkuuteen, jota mitataan vaaka-

akselin avoimien työpaikkojen määrällä suhteessa työvoiman suuruuteen. Kuvioista näh-

dään, että työmarkkinoiden keventyminen heijastuu selvimmin sekä nuorimpaan että van-

himpaan tarkastelluista kolmesta ikäluokasta. Parhaassa työiässä olevien 40-vuotiaiden 

osallistuminen työmarkkinoille näyttää olevan eniten suhdannetilanteesta riippumatonta. 
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Kuvio 1. Suhdannetilanteen vaikutus 25-vuotiaiden osallistumisasteeseen 

 
 

Kuvio 2. Suhdannetilanteen vaikutus 40-vuotiaiden osallistumisasteeseen 
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 Kuvio 3. Suhdannetilanteen vaikutus 60-vuotiaiden osallistumisasteeseen 

 
 

3 Kohorttimalli työvoiman tarjonnalle 
Kohorttikohtaista vaihtelua työvoimaosuuksissa tarkastellaan yksivuotisikäluokittain siten, 

että jokaisen kohortin osallistumisasteelle havaintovuosina 1989–2012 estimoidaan oma 

regressioyhtälö. Malli estimoidaan simultaanisesti yhtälöryhmänä, joten jokaisen yhtälön es-

timointitulokset vaikuttavat epäsuorasti myös muiden mallin yhtälöiden saamiin parametriar-

voihin. Mallin antamiin tuloksiin voi tällöin vaikuttaa se, mitkä kohortit malliin otetaan mukaan. 

Malli estimoidaan vuosien 1930–1988 ikäluokille. Tulosten herkkyyttä yhtälöryhmään mu-

kaan otettujen ikäluokkien suhteen kontrolloidaan kuitenkin estimoimalla yhtälöt erikseen 

suppeammalle otokselle, joka kattaa vuosina 1940–1970 syntyneet ikäluokat.  

Kohorttikohtaisista yhtälöistä estimoidaan ikäluokkakohtaiset joustot suhdannetilanteen 

sekä yleisen työmarkkinatilanteen suhteen. Lopuksi mallin avulla hahmotellaan tulevaisuu-

den kehitysuria laskemalla mallin parametrien avulla erilaisia skenaarioita työn tarjonnan 

kehityksestä, kun lähitulevaisuuden suhdannekehityksestä ja työmarkkinoiden tilanteesta 

tehdään erilaisia oletuksia.  
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Malli estimoidaan kummallekin sukupuolelle (s) erikseen, ja yhtälöt ovat muotoa 

 

 

LFR = työvoimaan osallistumisaste 

coh = syntymävuosikohtainen vakiotermi  

age = ikäluokkakohtainen vakiotermi 

jor = vakanssiaste (avoimien työpaikkojen osuus työvoimasta) 

lu = pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista 

LAMA = lama-dummy (saa arvon 1 vuosina 1991–1994 ja muutoin arvon 0) 

EP = eläkeputki-dummy (saa arvon 1, jos kohorttiin i kuuluvilla on mahdollista olla eläkeput-

kessa vuonna t, ja muutoin arvon 0) 

Mallin kertoimet 𝛽𝛽1,𝑎𝑔
𝑠  ja 𝛽𝛽2,𝑎𝑔

𝑠  ovat ikäluokkakohtaisia joustoja, joiden estimoimiseksi ai-

neiston yksivuotisikäluokat jaettiin edelleen viisivuotisikäluokkiin (ag = 15–19, 20–24, …, 60–

63 vuotta). Parametrien 𝛽𝛽3,𝑎𝑔
𝑠  ja 𝛽𝛽4,𝑎𝑔

𝑠  arvot on rajoitettu yhtä suuriksi jokaisessa yhtälöryh-

män estimoitavassa yhtälössä. 

Sekä selitettävä muuttuja eli osallistumisaste että selittävistä muuttujista avoimien työ-

paikkojen osuus ja pitkäaikaistyöttömyys ovat mallissa mukana logaritmisina muunnoksina 

muodossa ln(X/1–X). Näin voidaan estää mallin sovitteen ja ennusteen yli 100 prosenttia 

ylittävien arvojen muodostuminen. 

Yksivuotisikäryhmäaineisto perustuu Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen samoin kuin 

avoimien työpaikkojen määrä suhteessa työvoimaan. Tiedot pitkäaikaistyöttömien määrästä 

ja työttömistä työnhakijoista ovat peräisin työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta.  

Aiemmista työvoiman tarjontamalleista poiketen suhdannetta kuvaavana muuttujana käy-

tetään tuotantokuilun sijaan vakanssiastetta eli avoimien työpaikkojen määrää suhteessa 

työvoiman kokoon. Työmarkkinoiden suhdannetilanteen muuttuja valitaan siten, että se ku-

vaa työmarkkinoiden kireyttä mahdollisimman suoraan. Avoimien työpaikkojen osuus on to-

sin seurannut tuotantokuilun kehitystä joiltain osin, mutta erityisesti kriisivuosien aikana työ-

markkinoiden kehitys on kuitenkin selvästi etääntynyt tuotannon kehityksestä (kuvio 4). 

Myöskään 1990-luvun loppupuolella tuotantokuilun nopea muutos ei näkynyt työmarkkinoilla. 

 

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑠𝑠 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑠𝑠 + 𝛽𝛽1,𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑠𝑠 ∗ 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑗𝑗𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽2,𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑢𝑢𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽3
𝑠𝑠𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4

𝑠𝑠𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 ,𝑡𝑡  
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Kuvio 4. Avoimien työpaikkojen osuus ja tuotantokuilu 

 
 

Työmarkkinoiden rakenteellisia ongelmia puolestaan kuvaa mallissa pitkäaikaistyöttömien 

osuus työttömistä työnhakijoista. Pitkä työttömyysjakso yleensä alentaa työnhakijan työ-

markkina-arvoa, minkä lisäksi se voi vähentää työnhakijan aktiivisuutta hakea töitä. Pitkä-

aikaistyöttömyys on pysynyt suurena, vaikka avoimien työpaikkojen määrä suhteessa työ-

voimaan on finanssikriisin aikaista notkahdusta lukuun ottamatta kasvanut nopeasti. Tämä 

kertonee kohtaanto-ongelmista työmarkkinoilla.  

Työmarkkinoiden rakenteellisia ongelmia mallissa puolestaan kuvaa pitkäaikaistyöttömien 

osuus työttömistä työnhakijoista. Pitkäaikaistyöttömyys voi suhdanteen heikentyessä kasvaa, 

koska kaikilla työttömillä on työttömyyden kestosta riippumatta vaikeuksia palata työmarkki-

noille. Vaihtoehtoisesti työmarkkinoille palaaminen voi vaikeutua vain niillä, joiden työttö-

myysjakso on jo valmiiksi pitkittynyt. Työttömyyden pitkittyminen varsinkin nuorimmissa ja 

vanhimmissa ikäluokissa voi pahimmillaan johtaa pysyvään työmarkkinoilta syrjäytymiseen. 
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Kuvio 5. Avoimien työpaikkojen määrä ja pitkäaikaistyöttömyys 

 
 

Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi nopeasti 1990-luvun alun laman jälkeisinä vuosina (kuvio 5). 

Näiden vuosien tasolta pitkäaikaistyöttömien määrä väheni hitaasti aina finanssikriisiin asti. 

Finanssikriisin alussa vuonna 2009 työttömien työnhakijoiden määrän nopea kasvu alensi 

pitkäaikaistyöttöminen suhteellista osuutta tilapäisesti, mutta sen jälkeen osuus on vakiintu-

nut uudelleen 25 prosentin tuntumaan. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi voimakkaasti 

2000-luvulla ennen finanssikriisiä. Finanssikriisi vähensi työpaikkojen määrää, mutta parin 

viime vuoden aikana suhdannetilanne näyttää taas jonkin verran kohentuneen.  

Työmarkkinoiden suhdannetilanteen ja pitkäaikaistyöttömyyden välillä on ollut selkeä yh-

teys lamavuosina. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi voimakkaasti jonkin aikaa sen jälkeen kun 

tilanne työmarkkinoilla heikkeni.  Sen jälkeen pitkäaikaistyöttömyys on pysynyt suurena, 

vaikka avoimien työpaikkojen määrä suhteessa työvoimaan on finanssikriisin aikaista not-

kahdusta lukuun ottamatta kasvanut. Havainnot kertovat kohtaanto-ongelmista työmarkkinoil-

la. 

Työn tarjontaan vaikuttavista institutionaalisista tekijöistä malliin otettiin lopulta mukaan 

dummy-muuttuja, joka kertoo kunkin kohortin kohdalla, minä vuosina siihen kuuluvat ovat 

olleet oikeutettuja niin kutsuttuun työttömyysputkeen. Työttömyysputki-dummyn kertoimesta 
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voi päätellä, miten mahdollisuus työttömyysputkeen on vaikuttanut siihen oikeutettujen ikä-

luokkien työvoiman tarjontaan. Työn tarjontaa on viime vuosikymmenien aikana selkeästi 

kasvattanut koulutustason tasainen parantuminen. Malliin yritettiinkin sovittaa lisäselittäjäksi 

muuttujia, jotka kuvaavat tietyn koulutustason saavuttaneiden osuutta ikäluokasta. Muuttujan 

kertoimet eivät kuitenkaan olleet oikeanmerkkisiä tai tilastollisesti merkitseviä.  

Yhtenä selittäjänä mallissa on myös 1990-luvun alun laman vaikutuksia osallistumisastee-

seen kontrolloiva dummy-muuttuja. Lamavuosina sekä työttömyysaste että pitkäaikaistyöt-

tömyys kasvoivat poikkeuksellisen rajusti. Näin suurella työmarkkinoiden häiriöllä on oletet-

tavasti ollut suurempia vaikutuksia työn tarjontaan kuin talouden normaalia suhdannevaihte-

lua kuvaavat muuttujat pystyvät selittämään. Lama-dummyn avulla näiden vaikutuksien suu-

ruutta voidaan mallissa kontrolloida. Lama-dummyn estimaattia on myös mahdollista käyttää 

muuttujana skenaariolaskelmassa työn tarjontavaikutusten arvioimiseksi siinä tapauksessa, 

jos nykyinen matalasuhdanne kärjistyisi lamaksi esimerkiksi ulkomaisen shokin vaikutukses-

ta. 

4 Estimointitulokset 

4.1 Miehillä ikääntyminen vaikuttaa naisia enemmän työmarkki-
noille osallistumiseen 

Osallistumisastemallit estimoitiin erikseen vuosina 1930–1988 syntyneille miehille ja naisille. 

Tällöin nuorimmat ikäluokat mallissa olivat 15–18-vuotiaita ja vanhimmat 64–68-vuotiaita. 

Mallien selitysasteet olivat korkeita, noin 96–97 %. Estimoidut mallin parametrit olivat myös 

yleensä tilastollisesti merkitseviä. Seuraavassa on tarkasteltu yksittäisten yhtälöiden ja yksit-

täisten parametrien sijaan ikäluokkien välisiä eroja osallistumisasteeseen vaikuttavissa teki-

jöissä. Näin saadaan selville, mitkä ikäluokat ovat reagoineet suhdanteen ja työ-

markkinoiden vaihteluihin sekä eläkejärjestelmän muutoksiin voimakkaimmin. 

Ikävaikutus kertoo iän vaikutuksen osallistumisasteeseen, kun syntymävuoden ja suhdan-

nekehityksen vaikutus on otettu huomioon. Kuviossa 6 miesten ja naisten ikäluokkakohtaiset 

vakiot raportoidaan suhteessa kummankin sukupuolen parhaassa työiässä olevan ikäluokan 

ikävaikutukseen, joka saa arvon 1. Miesten osallistumisaste on korkeimmillaan 30–39-

vuotiaina, mutta naisten vasta 40–49-vuotiaina, kun lapsentekovaihe on ohi. Naisten osallis-

tuminen työmarkkinoille on vähemmän riippuvaista iästä kuin miehillä, joilla ikääntyminen 
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alkaa havaittavasti vähentää osallistumisaktiivisuutta jo noin 45 vuoden iässä. Sukupuolesta 

riippumatta sekä nuorimpien että vanhimpien ikäluokkien osallistumisaste jää odotetusti sel-

västi alhaisemmaksi kuin parhaassa työiässä olevien ikäluokkien osallistumisaste.  

Kuvio 6. Mallin ikäluokkakohtaiset vakiot 

 
 

4.2 Syntymävuosi vaikuttaa eniten 1950- ja 60-luvuilla syntynei-
den työllisyyteen 

Osallistumisaste (kuvio 7) on pienimmillään sekä kaikkein varhaisimmin että myöhimmin syn-

tyneillä ikäluokilla. Kohorttivaikutukset ovat suuremmat miehillä kuin naisilla kautta koko ikä-

jakauman.  Ikävaikutuksia tai miesten ja naisten kohorttivaikutusten tasoja ei annetuissa ikä-

luokissa voi verrata keskenään. Kohorttivaikutus näyttää kuitenkin kehittyneen pitkän ajan 

kuluessa suunnilleen samalla tavalla sukupuolesta riippumatta.  

Syntymävuoden vaikutus työllisyyteen näyttää olevan suurin niillä ikäluokilla, jotka ovat 

syntyneet 1950- ja 1960-luvuilla, ja jotka ovat hakeutuneet työelämään 1970- ja 1980-

luvuilla. 1970- ja 1980-luvuilla syntyneillä kohorttivaikutus kuitenkin pienenee. Nuorten ikä-

luokkien osallistumisasteen ero 1960- ja 1950-luvuilla syntyneisiin on miehillä suurempi kuin 

naisilla.  
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Kuvio 7. Kohorttivaikutukset 

 
 

Näiden nuorempien ikäluokkien pienemmät kohorttivaikutukset selittyvät mahdollisesti 

1990-luvun syvällä lamalla. Monet 1970-luvun alussa syntyneistä hakeutuivat työmarkkinoille 

laman aikana tai siitä noustaessa. Laman keskimääräiset vaikutukset osallistumisasteeseen 

kaikissa kohorteissa 1990-luvun alussa otetaankin huomioon erillisellä lama-dummy-

muuttujalla, joka saa mallissa odotetusti negativiisia ja tilastollisesti merkitseviä arvoja. La-

ma-dummy ei ota huomioon muita kuin lamavuosien aikaisia vaikutuksia työn tarjontaan. 

Lamalla on kuitenkin voinut olla myös pitkäkestoisia vaikutuksia työuriin. Vaikeudet päästä ja 

kiinnittyä työmarkkinoille ovat saattaneet jättää pysyvän jäljen myöhempään työuraan. 

1980-luvulla syntyneiden pienet kohorttivaikutukset poikkeavat aiemmista estimointitulok-

sista (Kinnunen ja Mäki-Fränti, 2011). Osittain ero selittyy sillä, että aiemmin mukana ei ole 

ollut aivan nuorimpia eikä myöskään aivan vanhimpia ikäluokkia. Valtaosin ero tuloksissa 

johtuu kuitenkin mallien erilaisista suhdannemuuttujista. Kohorttikohtaisessa mallissa suh-

dannetilannetta kuvaa avoimien työpaikkojen osuus työvoimasta. Se heijastaa tuotantokuilua 

paremmin työmarkkinoiden tilannetta, jolloin kohorttivaikutus tulee luotettavammin esti-

moiduksi. Tuotantokuilun kerroinestimaattiin sisältyi ikäluokkakohtaisessa mallissa virheelli-

sesti suhdannekehityksestä riippumatonta kohorttikohtaista vaihtelua. 

1970- ja 1980-luvulla syntyneiden vähäisempää osallistumista työmarkkinoille voi lisäksi 

selittää opiskeluaikojen pidentyminen. Nopean valmistumisen houkuttelevuutta on saattanut 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

1988 1980 1970 1960 1950 1940 1930

Miehet Naiset

Lähde: Suomen Pankki.

Syntymävuosi



   BOF ONLINE    28.6.2013 
 

   

  
14 5 • 2013 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto – Suomen Pankki • Finlands Bank   

vähentää opintotukiuudistus, jonka myötä opintolainan osuus opintojen rahoituksesta on pie-

nentynyt ja opintorahan vastaavasti kasvanut. Opintoaikoja on toisaalta kasvattanut opiskeli-

joiden lisääntynyt työssäkäynti opintojen ohella, mikä samalla kasvattaa osallistumisasteita. 

 

4.3 Nuoret reagoivat voimakkaimmin taloussuhdanteisiin 

Suhdannetilannetta tarkastellaan mallissa työmarkkinoiden tiukkuuden näkökulmasta. Kohor-

teille estimoidut työvoimaosuuden ikäluokkakohtaiset joustot avoimien työpaikkojen suhteen 

(kuvio 8) kertovat, miten eri ikäluokkien osallistumisasteet vaihtelevat työmarkkinoiden suh-

danteiden muutoksen mukaan.  

Kuvio 8. Työvoimaosuuden suhdannejoustot ikäluokittain    

 
 

Voimakkaimmin suhdannetilanne heijastuu kaikkein nuorimpien ikäluokkien osallistumi-

seen työmarkkinoille, ja sukupuolesta riippumatta osallistumisasteen jousto laskee tasaisesti 

kohti nollaa, kun siirrytään parhaassa työiässä oleviin. Noin 50-vuotiailla työmarkkinoille osal-

listuminen ei näytä riippuvan lainkaan työpaikkojen määrästä. Iäkkäimmissä kohorteissa 

suhdannetilanteen vaikutus työmarkkinoille osallistumiseen riippuu myös siitä, ovatko kohort-

tiin kuuluvat oikeutettuja pääsemään työttömyysputkeen. Työttömyysputken vaikutusta osal-

listumiseen kontrolloidaan erillisellä työttömyysputki-dummylla. Se ei kuitenkaan ota huomi-

oon, miten eläkeputkeen pääsyn vaikutukset riippuvat suhdannetilanteesta. 
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Tulosten luotettavuutta saattaa heikentää jonkin verran se, että osa suhdannevaihtelun 

vaikutuksista vanhempien kohorttien työvoimaosuuksien kehitykseen tulee kuvatuksi jo lama-

dummyn kautta. Malli saattaa aliarvioida suhdannevaikutusten suuruutta myös siksi, että 

suhdannemuuttujana käytetty avoimien työpaikkojen osuus on kehittynyt myönteisesti myös 

vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisinä vuosina. 

 

4.4 Pitkäaikaistyöttömyyden yleisyys vaikuttaa työuran keskivai-
heessa olevien työllisyyteen 

Pitkäaikaistyöttömyyden yleisyys vaikuttaa eniten parhaassa työiässä olevien ja sitä van-

hempien työn tarjontaan (kuvio 9). Varsinkin naisten pitkäaikaistyöttömyys karkottaa työ-

markkinoilta eniten parhaassa työiässä olevien ikäluokkien työntekijöitä. Pitkäaikaistyöttö-

myys vähentää naisten osallistumista työmarkkinoille vasta yli 34-vuotiaiden ikäluokissa, kun 

taas miehillä vaikutus näkyy jo 25 ikävuodesta alkaen.  

Ikäjakauman vanhemmassa päässä pitkäaikaistyöttömyyden kasvu näyttää kasvattavan 

osallistumisastetta. Tulos saattaa kertoa käänteisestä syy-seuraussuhteesta muuttujien välil-

lä. Pitkäaikaistyöttömyyshän on yleisintä vanhimmissa ikäluokissa. Kun näiden ikäluokkien 

osallistuminen työmarkkinoille on kasvanut, on mahdollista, että tämä osaltaan selittää myös 

pitkäaikaistyöttömien määrän kasvua.  
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Kuvio 9. Työvoimaosuuden joustot pitkäaikaistyöttömyyden suhteen ikäluokittain 

 
 

4.5 Eläkeputkella vaikutusta työmarkkinoilta poistumiseen 

Vanhempien ikäluokkien osallistumisastetta laskee mahdollisuus siirtyä pois työmarkkinoilta 

niin sanotun eläkeputken kautta. Esimerkiksi Kyyrän ja Ollikaisen (2008) tulosten mukaan 

vuosina 1995–1996 työttömyysputkessa olleista työttömistä noin puolet oli vetäytynyt työ-

markkinoilta odottamaan eläkkeelle pääsyä. Eläkeputken olemassaolo vaikuttaa ikäluokan 

työmarkkina-asemaan paitsi houkuttelemalla työttömäksi jääneitä pois työmarkkinoilta, myös 

epäsuorasti laskemalla vanhempien ikäluokkien työvoiman kysyntää. Eläkeputken olemas-

saolo tekee työnantajille houkuttelevaksi irtisanoa ensin ikääntyneimpiä työntekijöitä varsin-

kin heikossa suhdannetilanteessa, jossa irtisanottujen uudelleen työllistyminen on vaikeaa. 

Eläkeputkeen pääsyn mahdollisuus otettiin mallissa huomioon kohorttikohtaisella dummy-

muuttujalla, joka 55–59-vuotiailla saa arvon 1 niinä vuosina, kun kohortti on oikeutettu pää-

semään eläkeputkeen. Muuttujan arvoja määriteltäessä otettiin huomioon, että eläkeputkeen 

pääsyn alaikärajaa on korotettu vuosina 1994, 1997 ja 2005. Eläkeputki -muuttuja saa mal-

leissa negatiivisia ja tilastollisesti merkitseviä arvoja, eli eläkeputkeen pääsyn mahdollisuus 

on yhteydessä aikaisempaan työmarkkinoilta poistumiseen. Jos eläkeputki poistettaisiin, työ-

voimaan osallistuminen lisääntyisi mallin mukaan vuoteen 2020 mennessä vajaalla 50 000 

hengellä. Tulos on samaa suuruusluokkaa kuin Kyyrän ja Ollikaisen (2008) arvio, jonka mu-
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kaan ikääntyneiden työllisyys paranisi eläkeputken poistamisen myötä noin 50 000–60 000 

hengellä.  

Eläkeputken vaikutuksia tarkasteltiin erikseen mallilla, jossa eri kohorttien työllisyysastei-

den sijaan selitettiin 1-vuotisikäluokkien työllisyysasteita. Mallissa oli selittäjinä ikä- ja kohort-

tivaikutusten lisäksi tuotantokuilu sekä eläkeputki-dummy. Eläkeputkeen pääsyn mahdolli-

suuden vaikutukset 53–58-vuotiaiden osallistumisasteisiin on kuvattu kuvioissa 10 ja 11. Se-

kä miehillä että naisilla eläkeputkeen pääsy laskee kauempana normaalista eläkeiästä olevi-

en 53–56-vuotiaiden työssäkäyntiä enemmän kuin lähempänä eläköitymistä olevien.  

Kuvio 10. Eläkeputkioikeuden vaikutus eri-ikäisten miesten työvoimaosuuksiin  
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Kuvio 11. Eläkeputkioikeuden vaikutus eri-ikäisten naisten työvoimaosuuksiin   

 
 

5 Osallistumisasteen kehittyminen 
vuoteen 2020 mennessä 

Työikäisen väestön työvoimaosuuden kehittymistä tulevaisuudessa (kuvio 12) on tarkasteltu 

ottamalla huomioon ennusteet avoimien työpaikkojen määrästä ja pitkäaikaistyöttömyydestä. 

Ennusteiden avulla lasketaan ensin ikäluokkakohtaiset skenaariot, joista eri ikäluokkien 

väestöosuuksia painottamalla saadaan aggregoiduksi keskimääräinen osallistumisaste. 

 

5.1 Perusskenaariossa osallistumisaste laskee kahdella prosent-
tiyksiköllä 

Perusskenaariossa avoimien työpaikkojen osuus työvoimasta pysyy vuoden 2012 tasolla. 

Tämänhetkisen hitaan talouskasvun ei oleteta olevan ohimenevä suhdanneilmiö, vaan me-

neillään on sopeutuminen pitemmän hitaan talouskasvun aikaan. Historiaan verrattuna avoi-

mien työpaikkojen osuus työvoimasta pysyy silti vakaana ja kohtalaisen hyvänä.  
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Myös pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä säilyy perusskenaariossa samana kuin lähtöti-

lanteessa. Työmarkkinoiden toiminnassa ei siis tapahdu olennaista muutosta ennustepe-

riodin aikana. Lisäksi oletetaan, että työurat jatkavat trendin mukaista kasvuaan, vaikka työ-

eläkejärjestelmään ei tehtäisi muutoksia jo tehtyjen päätöksien lisäksi. 60–63-vuotiaiden ikä-

ryhmän osallistumisastetta nostetaan laskelmassa vuoteen 2030 mennessä vähitellen 55–

59-vuotiaiden osallistumisasteen suuruiseksi. Työurien pituuden kannalta tämä vastaa tilan-

netta, jossa eläköitymisiän odote pitenee noin vuodella vuoteen 2030 mennessä. Oletus työ-

urien pituuden kasvusta vastaa Eläketurvakeskuksen tekemiä arvioita eläkeiän noususta 

(Eläketurvakeskus, 2011). 

Perusskenaarion mukaan 15–74-vuotiaiden osallistumisaste laskee vuosikymmenen lop-

puun mennessä tasaista vauhtia, yhteensä noin kahdella prosenttiyksiköllä (kuvio 12). Syn-

tymäaika vaikuttaa erityisesti miesten työllisyyteen. 1970- ja 1980-luvulla syntyneiden mies-

ten ikäluokat saavuttavat parhaan työiän tämän vuosikymmenen kuluessa, ja näissä ikä-

luokissa osallistumisasteen kohorttivaikutus on alhaisempi kuin 1950- ja varsinkin 1960-

luvulla syntyneillä, joiden osuus työikäisistä vähenee. Myös naisilla syntymä-ajan vaikutus 

osallistumisasteeseen on suurimmillaan 1960-luvun tienoilla syntyneillä, vaikka ero 1970- ja 

1980-luvuilla syntyneisiin on pienempi kuin miehillä. 

 

5.2 Vaihtoehtoisilla kehityskuluilla myönteinen vaikutus osallis-
tumisasteeseen 

Tutkimuksessa on tarkasteltu lisäksi neljää vaihtoehtoista skenaariota, joissa oletetaan työ-

markkinoiden kehittyvän perusskenaariota suotuisammin.  

 

1. Matalasuhdanteen vaikutukset nuorimpien ikäryhmien työn tarjontaan jää-

vät väliaikaisiksi. Työmarkkinoiden heikkeneminen ei tässä skenaariossa 

aja nuoria kokonaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle, vaan nuorten 

osallistumisasteen aleneminen on johtunut esimerkiksi opintojen pitkittämi-

sestä. 

2. Työvoiman kysyntä kasvaa, sillä avoimien työpaikkojen määrän kasvu hou-

kuttelee erityisesti nuorten ikäluokkien edustajia työmarkkinoille. 

3. Pitkäaikaistyöttömyys pienenee ennen taantumaa vallinneelle tasolle. 

4. Eläkeputki poistuu vuonna 2015 kokonaan. 
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Kuvio 12. Miesten ja naisten työvoimaosuus: toteutunut kehitys ja skenaario vuoteen 2020 
saakka 

 
 

Kahden käyrän välinen ero kuviossa 12 kertoo yksittäisen skenaarion vaikutuksen osallis-

tumisasteeseen. Ylin käyrä kuvaa siis kaikkien skenaarioiden yhteenlaskettuja vaikutuksia 

verrattuna perusuran mukaiseen kehitykseen. Osallistumisaste olisi tarkasteluajanjakson 

lopulla tällöin runsaat kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin perusurassa (kuvio 12). Kaikki-

en ikäryhmien osallistumisaste nousisi, mutta voimakkaimmin työvoiman tarjonta kasvaisi 

nuorimmissa ikäluokissa. 

Viivoitettu alue kuviossa 12 kertoo suhdannetilanteen kohenemisen ja nuorten kohorttivai-

kutuksen kasvun yhteisvaikutuksen osallistumisasteeseen. Koko työvoimaosuus kasvaisi 

yhden prosenttiyksikön. Siitä puolet tulee 1970-luvun puolivälin jälkeen syntyneiden kohortti-

vaikutuksesta, ja puolet avoimien työpaikkojen lisääntymisestä. Työvoiman kysynnän lisään-

tyminen näkyisi nimenomaan nuorten ikäluokkien osallistumisasteissa. Parhaassa työiässä 

olevien ja eläkeikää lähestyvien ikäluokkien osallistuminen työmarkkinoille reagoi työmarkki-

noiden suhdanteisiin vähemmän. 

Parhaassa työiässä olevien ajautumista työmarkkinoiden ulkopuolelle hillitsisi varsinkin 

pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen. Jos pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä voitaisiin 
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esimerkiksi työmarkkinoiden toimintaa tehostamalla supistaa 15 prosenttiin vuonna 2013, 

keskimääräinen osallistumisaste kasvaisi vuoteen 2020 mennessä vajaan prosenttiyksikön 

perusuraan verrattuna (kuvio 12).  

Vaihtoehtoisista skenaarioista työttömyyseläkeputken poistaminen vähentäisi työvoi-

maosuuksien kumulatiivista pienenemistä noin puoli prosenttiyksikköä vuoteen 2020 men-

nessä (kuvio 6). ja kasvattaisi 55–59-vuotiaiden keskimääräistä osallistumisastetta peruss-

kenaarioon verrattuna. Oletuksena on, että poisto tehtäisiin kaikilta kertaluonteisesti.  

6 Johtopäätökset 
Eri-ikäiset reagoivat työmarkkinoilla eri tavoin suhdannekehitykseen sekä sosiaaliturvan ja 

eläkejärjestelmän muutoksiin. Samanikäistenkään osallistumisaste ei ole pysynyt muuttumat-

tomana pitkän ajan kuluessa. Jos ikäluokan päättäessä opintonsa ja siirtyessä työmarkkinoil-

le on matalasuhdanne ja heikko työllisyystilanne, voi osa ikäluokasta syrjäytyä työmarkkinoil-

ta pitkäksi aikaa. Eläkeiän kynnyksellä olevien halu jatkaa työelämässä riippuu eläkejärjes-

telmän kannustimista, joihin on tehty muutoksia vuosien myötä. Talouspolitiikan keinoin voi-

daan vaikuttaa tehokkaimmin nuorimpien ja vanhimpien työn tarjontaan, sillä heille on eniten 

tarjolla kilpailevia vaihtoehtoja työmarkkinoiden ulkopuolella. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työvoimaosuuksien kehitykseen vaikuttavia tekijöitä 

ikäluokittain ekonometrisella mallilla. Mallin avulla lasketaan vaihtoehtoisia skenaarioita kes-

kimääräisen työvoimaosuuden kehitykselle vuoteen 2020 asti. Tulosten mukaan osallistu-

misasteet ovat korkeimmat 1950- ja 1960-luvuilla syntyneillä ikäluokilla, jotka hakeutuivat 

työelämään 1970- ja 1980-luvuilla. Tätä nuorempien osallistumisaste on kuitenkin alkanut 

laskea, varsinkin miesten. Väestön vanhenemisen ja nuorempien ikäluokkien osallistumisen 

lasku vähentää keskimääräistä osallistumisastetta noin kaksi prosenttia vuoteen 2020 men-

nessä.  

Työvoiman tarjonnan tulevien vuosien ennuste näyttääkin synkemmältä kuin Suomen 

Pankin kahden vuoden takainen arvio. Tuolloin nuorempien ikäluokkien osallistumisasteen 

kasvun arvioitiin kompensoivan työvoiman ikääntymisen vaikutuksia.  

Nuorten miesten vetäytymistä työmarkkinoilta voidaan osittain selittää pidemmillä koulu-

tusajoilla. Estimointitulosten mukaan kuitenkin myös suhdannetilanne ja työmarkkinoiden 

kireys ovat vaikuttaneet nuorten ikäluokkien työn tarjontaan. 1970-luvulla syntyneiden ikä-

luokkien kiinnittymistä työmarkkinoille hidasti 1990-luvun alun lama, ja sen jälkeisinä vuosina 
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työllisyystilanne pysyi pitkään heikkona varsinkin julkisella sektorilla. Nuorten miesten alhai-

nen osallistumisaste heijastaa myös talouden rakennemuutosta, joka on entisestään vauhdit-

tunut finanssikriisin aikana. Teollisuusalojen työllisyystilanteen heikkeneminen on näkynyt 

miesvaltaisten työpaikkojen keskimääräistä suurempana vähenemisenä.  Useat työmarkki-

noiden indikaattorit osoittavat samaan suuntaan: nuorten miesten työttömyys on lisääntynyt 

enemmän kuin vastaavanikäisten naisten tai vanhempien miesten. Myös valmistumisen jäl-

keinen työllistyminen on ollut miehillä heikompaa kuin naisilla. Heikko suhdannekehitys on 

voinut syrjäyttää nuoria miehiä.  

Työvoiman tarjonta voi kehittyä tulevina vuosina perusskenaariota myönteisemminkin. On 

mahdollista, että nuorten vetäytyminen työmarkkinoilta on väliaikainen ilmiö, joka lievenee 

sitä mukaa kun suhdannetilanne paranee. Suhdannetilanteesta riippumatta myös väestön 

vanheneminen kasvattaa työvoiman tarvetta julkisella sektorilla, mikä lisää myös nuorten 

ikäluokkien työmahdollisuuksia. Nämä etupäässä nuoriin ikäluokkiin vaikuttavat tekijät voivat 

vaihtoehtoisskenaarioiden perusteella kasvattaa keskimääräistä osallistumisastetta prosent-

tiyksikön verran perusskenaarioon verrattuna.   

Nuorten osallistumisasteen kasvattamisen lisäksi voidaan pyrkiä kasvattamaan myös par-

haassa työiässä olevien sekä eläkeikää lähestyvien ikäluokkien osallistumista. Pitkäaikais-

työttömyyden lievittäminen työmarkkinoiden rakenteisiin puuttumalla voisi kasvattaa osallis-

tumisastetta lähes prosenttiyksikön verran. Eläkeputken poiston vaikutus olisi lisäksi lähes 

puoli prosenttiyksikköä. 

Talouden kasvunäkymien kannalta työvoiman tarjonnan skenaariot ovat kohtalaisen synk-

kiä. Luonnollisesti estimointeihin ja niiden perusteella tehtyihin skenaarioihin liittyy paljon 

epävarmuutta. Silti skenaarioilla on oma viestinsä. Tarkastelu nostaa esiin riskin, että työ-

markkinoille muodostuu "taantumamiesten" ikäluokka samalla tavoin kuin 1990-luvun laman 

jäljiltä jäi "lamanaisia", joiden työvoimaosuus pysyi pitkään keskimääräistä pienempänä. Jos 

nuorten kiinnittyminen työmarkkinoille toteutuu niin heikosti kuin on arvioitu, talouden kasvu-

mahdollisuudet jäävät aiemmin odotettua heikommiksi. 
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