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Viime vuosien tutkituimpia 
aiheita työn taloustie-
teessä on ollut työmark-
kinoiden polarisaatio. 
Käsitteellä on kuvattu 

havaintoa, että palkkajakauman keski-
vaiheilla sijaitsevissa ammattiryhmissä 
työskentelee entistä harvempi ja työ-
markkinoilla vaadittavien taitojen suh-
teen ääripäät ovat vastaavasti kasvaneet 
(esim. ACEMOGLU ja AUTOR 2011). Supis-
tumiskierteessä olevien keskipalkkaisten 
ammattien tyypillinen piirre on se, että 
niiden tehtäväkuviin liittyy sellaista ru-
tiininomaisuutta ja toistoa, jonka tieto-
koneet voivat suorittaa tehokkaammin. 
Tämän taustatekijän perusteella GOOS ET 
AL. (2014) kutsuvatkin ilmiötä tekniseksi 
kehitykseksi, joka vähentää rutiinityön 
kysyntää. Esimerkkejä ovat suorittavan 
tason toimistoammatit (rutiiniluonteiset 
tietoammatit) ja tehtaiden kokoonpano-
ammatit (rutiiniluonteiset manuaaliset 
ammatit).

Samanaikaisesti ainakin suhteellisesti 
asemiaan ovat kasvattaneet vähärutiini-
set ammatit niin palkkajakauman ala- 
kuin yläpäässäkin.1 Niiden suhteellista 
asemaa parantaa suorittamisessa tar-
vittava henkilökohtaisuus, joustavuus, 
ongelmien ratkaisukyky ja/tai luovuus. 
Näistä palkkajakauman alapäähän si-
joittuvia ammatteja ovat esimerkiksi 
henkilökohtaiset palvelut kuten kaune-
udenhoito- tai siivousala (vähärutiiniset 
manuaaliset ammatit). Näissä ammateis-
sa toimineiden työllisyyttä on pitänyt yllä 
se, että uusi teknologia on ainakin toistai-
seksi voinut korvata heidän tekemäänsä 
työtä vain rajallisesti. Korkeamman taito-
tason kasvavista ammateista esimerkkejä 
ovat liikkeenjohto ja lääkärit (vähärutii-
niset tietoammatit). Näissä tehtävissä 
tietotekniikan hyödyntäminen voi usein 
pikemminkin täydentää kuin täysin kor-
vata hankittua ammattiosaamista. 

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa 
korostettiin osaamista suosivaa teknis-

Haastaako 
työmarkkinoiden polarisaatio 

eläkepolitiikan? 

•

Aiemmista tutkimuksista tuttu ilmiö, että työntekijöiden keski-ikä on noussut vähentyneissä rutiiniluontoisissa 
manuaalisissa töissä, näyttää toteutuneen Suomessakin mm. teollisen työn ammateissa ja toimistotehtävissä. 

Saamamme tutkimustulokset viittaavat myös siihen, että eläkehakuisuuden taustalla on hankittujen ammattitaitojen 
ja nopean tehtävärakenteiden muutosten välinen kohtaanto-ongelma, eikä kysymys ole vain vapaaehtoisesta 

valinnasta työn ja vapaa-ajan välillä. Kehitystä leimaa kuitenkin myös samanaikaisesti toteutunut eläkkeellesiirtymisen 
myöhentyminen. Odotetun eläkeiän myöhentyminen eniten vähärutiinisissa asiantuntija-ammateissa on 

sopusoinnussa tämän kehityksen kanssa. 
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SEIJA ja PEKKA ILMAKUNNAKSEN 
mielestä eläkepolitiikassa pitäisi selvemmin 
tunnustaa se tosiasia, että osalla ikääntyneistä 
ei ole mahdollisuuksia työllistyä.
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KESKIPALKKAISET AMMATIT OVAT LASKUSUUNNASSA, MUTTA SIIRTYMINEN 
ALEMMAN TAI YLEMMÄN PALKKATASON AMMATTEIHIN AIHEUTTAA 

LISÄKUSTANNUKSIA.

tä kehitystä, joka johtaa nimenomaan 
koulutetun työvoiman kysynnän lisäyk-
seen. Polarisaationäkemyksen mukaan 
kysyntä kasvaa myös taitojakauman toi-
sessa päässä, mitä ei pystytä selittämään 
pelkästään tällä koulutusta ja osaamista 
korostavalla teknisellä kehityksellä. Mu-
kana vaikuttavana tekijänä on myös se, 
mitkä työtehtävät ovat helpommin siir-
rettävissä työkustannuksiltaan halvem-
piin maihin.

Työmarkkinoiden 
polarisoituessa työpaikat 

vähenevät rutiininomaisissa 
ja halvempiin maihin 

ulkoistettavissa 
työtehtävissä.

Eri alojen ja ammattien syntyminen, 
laajeneminen ja myös kuihtuminen on 
muuttuvaan talouteen ja työmarkkinoi-
hin luontaisesti kuuluva piirre. Muun 
muassa KAUHANEN ja MACZULSKIJ 
(2016) ovat tarkastelleet sitä, mihin työ-
paikkansa työmarkkinoiden polarisaati-
on vuoksi menettäneet ovat työllistyneet, 
ja ryhmien välisiä eroja työllistymisessä. 
Laskusuunnassa ovat olleet palkkaja-
kauman keskivaiheilla olevat ammatit, 
ja sopeutumisessa on usein kyse uuden 
jalansijan löytämisestä alemman palk-
katason tai vastaavasti ylemmän palk-
katason ammatissa. Harva työpaikkansa 
menettänyt löytää uuden työn keskivai-
heen ammateissa, joissa työn kysyntä on 
laskusuunnassa. 

Uusi alemman palkkatason ammatti 
merkitsee elintason laskua ja uusi ylem-
män palkkatason ammatti puolestaan 
yleensä lisätaitojen hankkimista koulu-
tuksen kautta. Kumpikin vaihtoehto tuo 
mukanaan kustannuksia. Luonnollisesti 
myös suhdannetilanne vaikuttaa työllis-
tymismahdollisuuksiin, ja ammattiraken-
teen uudistaminen on erityisen kivuliasta 

taantumassa, missä uusia tehtäviä syntyy 
vitkaan myös muutoin kasvussa oleville 
”ääripään” ammattialoille. 

TYÖMARKKINOIDEN POLARISAATIO 
IKÄÄNTYNEILLÄ TYÖNTEKIJÖILLÄ
Tutkimuskirjallisuudessa on tuotu esil-
le, että vanhimmat työntekijät voivat olla 
alttiimpia polarisaation synnyttämil-
le muutoksille (AUTOR ja DORN 2009, 
BOSCH ja TER WEEL 2014). Vanhimpi-
en työntekijöiden työllisyyttä on aiem-
min käsitelty pitämällä lähtökohtana 
osaamista suosivaa teknistä kehitystä. 
Tällöin on puhuttu myös iän suhteen 
vinoutuneesta teknisestä kehityksestä 
(BEHAGHEL ET AL. 2014). Kun tekninen 
kehitys lisää koulutetun työvoiman ky-
syntää, samalla saattaa tapahtua vanhim-
man työvoiman kysynnän väheneminen. 
Tällä ajatuksella ei kuitenkaan pystytä 
täysin selittämään sellaista ammattien 
välistä ikärakenteiden muutosta, johon 
polarisaatio voi johtaa. 

Ensinnäkin juuri monet keskipalkkai-
set taantuvat ammattiryhmät voivat olla 
vanhimpien työntekijöiden työllisyyden 
kannalta avainasemassa. Ikäluokan tul-
lessa nuorena työmarkkinoille tarjolla oli 
paljon sellaisia tehtäviä, jotka sittemmin 
ovat harvinaistuneet. 

Vaihtoehtojen vähyys voi myös muo-
dostaa erityisen ongelman juuri vanhim-
malle osalle työvoimaa. Kun keskitason 
rutiiniluoteinen ammatti ei enää työl-
listä, niin vaihtoehtona ovat ensinnäkin 
alemman palkkatason vähärutiiniset 
manuaaliset tehtävät. Esimerkiksi henki-
lökohtaisen palvelun tehtävät eivät vält-
tämättä ole luonteva vaihtoehto kaikille, 
ja ryhmän sellaiset tehtävät kuin siivous 
tai ruokatarjoilu voivat olla fyysisesti lii-
an raskaita palkkauksen jäädessä näissä 
tehtävissä yleensä selvästi aiempaa ma-
talammaksi. Korkeamman palkkatason 
tietotehtävät ovat houkuttelevampi vaih-
toehto, mutta ne edellyttävät yleensä li-
sää kouluttautumista. 

Vanhimpien työntekijöiden alan- ja 
ammatinvaihtoja voi rajoittaa myös han-
kitun osaamisen ja pätevyyden luonne. 
Työuran mittaan karttuu ammattialakoh-
taista osaamista ja usein vielä erityises-
ti yrityskohtaista osaamista. Tällainen 
yrityskohtainen osaaminen kasvattaa 
varttuneen työntekijän tuottavuutta 
yksittäisessä yrityksessä. Samalla se 
voi jopa heikentää sitä yrityksen ulko-
puolella, mikäli esimerkiksi yhdessä 
yrityksessä hankitut työtavat ja koetut 
organisaatiokulttuurit ovat esteenä uu-
sien omaksumisessa. Tällaisen mahdol-
lisesti osin vanhentuneen ja vain yhteen 
yritykseen sitoutuneen osaamisen vuoksi 
pitkän työuran tehneiden kannustimet 
alanvaihtoon voivat jäädä vähäisiksi. 
Tilannetta pahentaa se, jos työpaikoil-
la tapahtuvassa koulutuksessa varttu-
neemmat työntekijät ovat aliedustettui-
na suhteessa nuorempiin kollegoihinsa. 
Viitteitä tästä on saatu muun muassa 
eurooppalaisesta työolotutkimuksesta 
(EUROFOUND 2012). 

Taantuvissa ammattiryhmissä 
on paljon ikääntyneitä 
työntekijöitä, joilla voi 

olla vähäiset kannustimet 
alanvaihtoon.

Vaikeudet työllistyä uusiin tehtäviin 
johtavat helposti siihen, että henkilö jää 
kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. 
Ilmiö voi korostua vanhimpien työnteki-
jöiden kohdalla, joilla kouluttautuminen 
vaativamman taitotason tehtäviin ei ole 
usein kannattavaa lyhyen jäljellä olevan 
työuran vuoksi ja uuden työpaikan löy-
tämistä vaikeuttavat myös työnantajien 
haluttomuus palkata ja perehdyttää vart-
tunutta työvoimaa. Tilanne on omiaan 
synnyttämään eläkehakuisuutta näissä 
tehtävissä, kun vaihtoehtoina saattaa olla 
pitkäaikaistyöttömyys. Erilaisten var-
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”TILANNE ON OMIAAN SYNNYTTÄMÄÄN ELÄKEHAKUISUUTTA 
NÄISSÄ TEHTÄVISSÄ, KUN VAIHTOEHTOINA SAATTAA OLLA 

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS.”

haiseläkereittien olemassaolo voi luon-
nollisesti vahvistaa tällaista eläkehakui-
suutta ja pyrkimystä turvata toimeentulo 
eläkkeen avulla vaikeasti saavutettavien 
palkkatulojen sijasta. Työmarkkinoiden 
polarisaatio ja eläkepolitiikka kytkeyty-
vät samalla näin toisiinsa. 

Iän ja polarisaation välinen yhteys on 
jäänyt kuitenkin suhteellisen vähälle 
huomiolle. Harvalukuisessa joukossa 
tutkimuksia on lähinnä tarkasteltu am-
mattien ikärakenteiden muutoksia, osin 
polarisaatiokirjallisuudesta tuttujen kä-
sitteiden avulla. Havaintona on se, että 
rutiininomaisten tehtävien supistuminen 
näyttää yhdistyvän keski-iän nousuun 
näissä ammateissa. Supistuviin ammat-
teihin jääminen on todennäköisempää 
vanhemmille, joille siirtyminen muil-
le aloille on harvinaisempi vaihtoehto 
muun muassa yritys- ja ammattikohtai-
sen inhimillisen pääoman ja heikommin 
kannattavan lisäkoulutuksen vuoksi. 

Supistuvissa ammateissa 
keski-ikä nousee, kun niihin 
jää ikääntyneitä ja nuorten 

rekrytointi painottuu 
kasvaville aloille.

Ammattien ikärakenteeseen vaikuttaa 
myös työntekijöiden rekrytointi. Tyy-
pillisesti nuoremmat ovat yliedustet-
tuina rekrytoinneissa (ILMAKUNNAS 
ja ILMAKUNNAS 2014), joten kasvaviin 
ammatteihin siirtyy nuoria ja supistu-
villa aloilla rekrytoinnit ovat muutoin-
kin vähäisiä. Supistuvien alojen nouseva 
keski-ikä onkin havaittu USA:ssa (AUTOR 
ja DORN 2009) ja Hollannissa (BOSCH ja 
TER WEEL 2014). 

TYÖMARKKINOIDEN POLARISAATIO JA 
AMMATTIEN IKÄRAKENNE SUOMESSA
Käytämme ns. 2-numerotason ammat-
tiluokitusta (ks. liite) Tilastokeskuksen 

FLEED-aineistossa, joka kattaa koko 
työikäisen väestön. Koska ammattiluoki-
tus muuttui vuonna 2010 (vuoteen 2009 
Ammattiluokitus 2001, siitä eteenpäin 
Ammattiluokitus 2010), tarkastelemme 
pääosin ajanjaksoa 1995–2009 ja osin 
jaksoa 2010–2014 erikseen.

Esitämme kuviossa 1 ammattien keski-
iän muutokset ja työllisyyden muutokset. 
Pystyakselilla on muutos 2-numerotason 
ammattiluokissa toimivien työntekijöi-
den keskimääräisessä iässä välillä 1995–
2009. Luvuista on vähennetty näiden 
muutosten keskiarvo, jotta tarkastelu-
jaksolla toteutuneen työvoiman ikära-
kenteen yleisen vanhenemisen vaikutus 
saadaan puhdistetuiksi pois. Siten nollan 
yläpuolella olevissa ammateissa keski-ikä 
on noussut keskimääräistä enemmän. 

Kuvion 1 vaaka-akselilla on ammat-
tien työllisyysosuuksien muutokset 
1995–2009. Nollan vasemmalla puolella 

ovat siis ammatit, jotka ovat suhteelli-
sesti supistuneet. Kunkin pallon koko 
on verrannollinen ko. ammatin työllisten 
lukumäärään alkuvuonna 1995. Kuvioon 
on lisätty myös suora, joka kuvaa muut-
tujien yhteyttä. Koska suora on laskeva, 
pätee siis keskimäärin, että työntekijöi-
den keski-ikä on noussut supistuneissa 
ammateissa enemmän kuin muissa am-
mateissa.

Kuvioon 1 on merkitty isoimpien am-
mattiryhmien kohdalle niiden numero 
ja ryhmän lyhenne. Eniten supistuneis-
sa ammateissa (41 toimistotyöntekijät ja 
72 mm. konepajatyöntekijät) keski-ikä on 
noussut selvästi. Nämä ryhmät ovat niitä, 
joihin polarisaation odottaisi vaikuttavan 
negatiivisesti. Eniten kasvavista aloista 
mm. palveluissa (51 palvelutyöntekijät) 
työntekijöiden ikä on noussut keskimää-
räistä vähemmän. Iän ja työllisyysosuu-
den muutoksen yhteys ei kuitenkaan 

Kuvio 1. Ammattien keski-iän ja työllisyyden muutokset 1995–2009.

VK = vähärutiininen kognitiivinen, RM = rutiiniluonteinen manuaalinen, RK = rutiiniluonteinen 
kognitiivinen, VM = vähärutiininen manuaalinen.
Lähde: Tilastokeskus, FLEED-aineisto.
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KESKI-IKÄ ON NOUSSUT AMMATEISSA, JOIHIN POLARISAATIO ON 
VAIKUTTANUT NEGATIIVISESTI.

näyttäisi olevan täysin sopusoinnussa 
AUTORIN ja DORNIN (2009) tuloksen 
kanssa. Esimerkiksi myyntityössä (52) 
keskimääräinen ikä on selvästi laskenut, 
vaikka osuuden muutos on lähellä nollaa. 
Asiantuntija-ammateissa keskimääräinen 
ikä näyttäisi pikemminkin nousseen hie-
man keskimääräistä enemmän.

Kuviossa 1 ja taulukossa 1 hyödynne-
tään systemaattisemmin myös polarisaa-
tiokirjallisuudessa käytettyä ammattien 
luokittelua. Ammatit voidaan jakaa ryh-
miin sen mukaan, miten paljon rutiini-
luonteisuutta ja toisaalta kognitiivisia 
taitoja niihin sisältyy. Jaamme 2-numero-
tason ammatit suoraan neljään ryhmään: 
vähärutiiniset kognitiivisia taitoja vaati-
vat tehtävät, jotka ovat asiantuntija- ja 
johtotyötä (lyhenne VK); rutiiniluontei-
set kognitiivisia taitoja vaativat tehtävät, 
jotka ovat toimisto- ja myyntityötä (RK); 
rutiiniluonteiset manuaaliset tehtävät, 
jotka ovat pääosin tuotantotyötä (RM); 
vähärutiiniset manuaaliset tehtävät, jot-
ka ovat palvelutyötä (VM). Kuviossa 1 eri 

ammattiryhmät on erotettu toisistaan 
väreillä, ja liitteessä on esitetty kunkin 
2-numerotason ammatin kohdalla, miten 
se on luokiteltu.2

Taulukossa 1 esitetään työllisyys-
osuuden muutos ja ikärakenteen muu-
tos neljässä ammattiryhmässä (VK, 
RK, RM, VM) aikaväleillä 1995–2009 
ja 2010–2014. Ikärakennetta on mitattu 
sekä 50 vuotta tai sitä vanhempien osuu-
della ammattiryhmän työntekijöistä että 
ammattiryhmässä toimivien keskimää-
räisellä iällä. 

Kuten odottaa saattaa, rutiiniluon-
teisten manuaalisten ja kognitiivisten 
ammattien osuus aleni selvästi ja vä-
härutiinisten ammattien osuus kasvoi 
1995–2009. Kaikissa ryhmissä työnte-
kijät kuitenkin vanhenivat, mitattiinpa 
sitä 50 vuotta täyttäneiden osuudella tai 
keski-iällä. Vanheneminen oli itse asiassa 
suurinta asiantuntija-ammateissa (VK), 
joissa työntekijät olivat vuonna 2009 
keskimäärin yli 2 vuotta vanhempia kuin 
alkuvuonna 1995. Lähes samansuuruinen 

keski-iän nousu tapahtui rutiiniluontei-
sissa manuaalisissa ammateissa.

Eniten vanhenemista on 
tapahtunut asiantuntija- tai 

johtotehtäviä sisältävissä 
ammateissa.

Miehillä rutiininomaisten manuaalis-
ten ammattien osuus supistui selvästi ja 
näissä ammateissa työntekijöiden ikään-
tyminen oli selkeintä. Tälle ryhmälle 
AUTORIN ja DORNIN (2009) esittämä 
argumentti supistuvien alojen keski-iän 
noususta näyttäisi siis pätevän. Naisilla 
taas suurin supistus tapahtui rutiinin-
omaisissa kognitiivisia taitoja vaativissa 
ammateissa, mutta niissä ikärakenteen 
muutos ei ollut erityisen voimakasta. 
Vuosina 2010–2014 asiantuntija-ammat-
tien osuus kasvoi edelleen ja rutiiniam-
mattien osuus putosi. Keski-ikä jatkoi sa-
moin nousuaan asiantuntija-ammateissa 

Kaikki Miehet Naiset
 Työllisyys-

osuuden 
muutos, 
%-yks.

50+ 
osuuden 
muutos, 
%-yks.

Keski-iän 
muutos, 
vuosia

Työllisyys- 
osuuden 
muutos, 
%-yks.

50+ 
osuuden 
muutos, 
%-yks.

Keski-iän 
muutos, 
vuosia

Työllisyys- 
osuuden 
muutos, 
%-yks.

50+ 
osuuden 
muutos, 
%-yks.

Keski-iän 
muutos, 
vuosia

1995-2009
VK 6,65 10,86 2,09 4,45 10,27 1,91 8,85 11,64 2,33
RK -2,38 10,78 0,78 -0,22 9,14 1,26 -5,12 11,50 0,72
RM -6,19 11,86 1,93 -6,30 12,88 2,25 -4,74 8,56 0,85
VM 1,92 11,67 1,25 2,07 8,25 1,43 1,00 12,92 1,32
Kaikki 11,38 1,82 11,25 2,02 11,45 1,61
2010-2014
VK 1,91 1,94 0,51 1,55 1,28 0,35 2,22 2,52 0,65
RK -0,81 0,67 -0,02 -0,32 0,68 0,04 -1,39 0,68 -0,03
RM -1,54 0,76 0,03 -1,81 0,93 0,09 -0,95 -0,03 -0,24
VM 0,44 0,68 -0,09 0,58 0,78 0,00 0,13 0,75 -0,09
Kaikki  1,29 0,26  1,05 0,22  1,50 0,30

Taulukko 1. Ammattiryhmien työllisyysosuuden ja ikärakenteen muutos.

Lähde: Tilastokeskus, FLEED-aineisto.
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noin puolella vuodella, mutta muissa 
ryhmissä muutokset olivat pieniä. Aika-
väli oli tosin niin lyhyt, että kaikki muu-
tokset olivat luonnostaan pienempiä kuin 
aiemmalla periodilla.

Se, että kaikissa ammateissa on tapah-
tunut keski-iän nousua, liittyy kahteen 
kehitystrendiin. Suomessa väestön ikära-
kenne on muuttunut siten, että työuransa 
loppuvaiheessa olevat kohortit ovat suu-
ria. Tämä nostaa luonnostaan työnteki-
jöiden keski-ikää. Toinen vaikuttava teki-
jä on eläkeiän nousu. Eläkeuudistuksissa 
on supistettu reittejä, joilla työelämästä 
voi poistua ennen varsinaista eläkeikää, 
ja toisaalta taloudellisilla kannustimilla 
on tehty kannattavammaksi työskennellä 
pitempään. Koska eri ammattiryhmissä 
mahdollisuudet ja kannustimet työuran 
jatkamiseen voivat kuitenkin olla eri-
laisia, ammattiryhmien keski-iät voivat 
muuttua eri tavoin.

TYÖMARKKINOIDEN POLARISAATIO JA 
ELÄKEAIKOMUKSET
Eläkkeelle jäämistä tai eläkeaikomuksia 
on tarkasteltu tutkittaessa työntekijän 

iän suhteen vinoutuneen teknisen kehi-
tyksen vaikutuksia (esim. MESSE et al. 
2014), mutta ei aiemmin polarisaatio-
kirjallisuudessa. Käytämme aineistona 
Tilastokeskuksen Työolotutkimuksia 
vuosilta 2003, 2008 ja 2013. Keskitym-
me 50 vuotta täyttäneisiin ja tutkimme 
vastauksia Työolotutkimusten kysymyk-
seen ”Missä iässä arvelette itse jäävän-
ne kokoaikaiselle eläkkeelle?” Vuosien 
2008 ja 2013 kyselyt ovat vuoden 2005 
eläkeuudistuksen jälkeiseltä ajalta, jol-
loin eläkeikä oli joustava välillä 63–68 
vuotta, mutta vuoden 2003 kyselynkin 
aikaan tuleva eläkeuudistus oli jo tie-
dossa. Käytännössä uudistuksen jälkeen 
eläkkeelle jäämisikään on tullut selvä 
piikki 63 vuoden kohdalle. Tämä näkyy 
myös odotetussa eläkeiässä, joskaan ei 
vielä 2003. Muodostamme odotetusta 
eläköitymisiästä kolmiportaisen luo-
kittelumuuttujan, joka saa arvot ”alle 
63-vuotiaana”, ”63-vuotiaana”, ja ”yli 
63-vuotiaana”. 

Kuviossa 2 ammatit on luokiteltu nel-
jään ryhmään samalla tavoin kuin edellä.3 
Vuonna 2003 havaitaan kaikissa ryhmissä 

pääpiirteissään samantapainen odotetun 
eläköitymisiän jakauma. Yleisintä on 
odotus eläköityä ennen 63:tta ikävuotta. 
Yli ajan näkyy selvästi eläkeuudistuksen 
vaikutus eläkeodotuksiin. Vuonna 2008 
odotettu eläköityminen 63 vuoden iässä 
oli jo tullut yleiseksi ja 2013 sen ylei-
syys lisääntyi entisestään. Poikkeuksen 
muodostavat vähärutiiniset kognitiiviset 
ammatit (VK), joissa vuonna 2013 tuli 
yleisemmäksi arvio eläkkeelle jäännis-
tä yli 63-vuotiaana. Odotetun eläkeiän 
keskittyminen 63 vuoteen oli selkeintä 
rutiiniluonteisissa töissä (RK ja RM) ja 
lievempää manuaalisissa, vähärutiinisis-
sa ammateissa (VM). Kuvion tulos on yh-
denmukainen sen ajatuksen kanssa, että 
supistuvissa ammateissa työskentelevillä 
on vähemmän mahdollisuuksia vaihtaa 
alaa ja sen vuoksi suurempi taipumus 
jäädä aikaisin pois työelämästä.

”Supistuvissa ammateissa 
työskentelevillä 
on vähemmän 

mahdollisuuksia vaihtaa 
alaa ja sen vuoksi 

suurempi taipumus jäädä 
aikaisin pois työelämästä.”

Tilastollisessa analyysissa olemme käyt-
täneet järjestyslukuasteikollista probit-
mallia, jossa on mukana suuri joukko 
henkilöiden ja heidän töidensä ominai-
suuksia kuvaavia muuttujia. Olemme 
laskeneet eri ammattiryhmiin kuulumi-
sen ns. marginaalivaikutukset sille, että 
henkilö arvelee jäävänsä eläkkeelle 63 
ikävuoden jälkeen, ts. kuuluu odotetun 
eläkeiän kolmiportaisessa asteikossa 
ylimpään luokkaan. Vähärutiinisessa 
kognitiivisessa työssä todennäköisyys 
odottaa eläkkeelle jäämistä yli 63-vuoti-
aana on 6,3 prosenttiyksikköä suurempi 
kuin manuaalisessa, rutiiniluonteisessa 
työssä. Vähärutiinisessa manuaalisessa 
työssä todennäköisyys on 5,5 prosent-
tiyksikköä suurempi kuin manuaalisessa 
rutiinityössä ja vastaava luku rutiiniluon-
teiselle, kognitiiviselle työlle on 5,0 pro-
senttiyksikköä. Kaikki nämä luvut ovat 
tilastollisesti merkitseviä.
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2003, VK 2003, RK 2003, RM 2003, VM

2008, VK 2008, RK 2008, RM 2008, VM

2013, VK 2013, RK 2013, RM 2013, VM

< 63 63 > 63 < 63 63 > 63 < 63 63 > 63 < 63 63 > 63

< 63 63 > 63 < 63 63 > 63 < 63 63 > 63 < 63 63 > 63

< 63 63 > 63 < 63 63 > 63 < 63 63 > 63 < 63 63 > 63

Kuvio 2. Odotettu eläkeikä ammattiryhmittäin ja yli ajan.

(VK = vähärutiininen kognitiivinen, RM = rutiiniluonteinen manuaalinen, RK = rutiiniluonteinen 
kognitiivinen, VM = vähärutiininen manuaalinen).
Lähde: Tilastokeskus, FLEED-aineisto.
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ELÄKEPOLITIIKKAA TULISI PEHMENTÄÄ SUPISTUVILLA ALOILLA TOIMIVIEN 
KOHDALLA.

Manuaalisessa rutiinityössä 
todennäköisyys odottaa 

jäämistä eläkkeelle yli 
63-vuotiaana on selvästi 

pienempi kuin muissa 
ammattiryhmissä.

Muista selittävistä tekijöistä iällä, kor-
kea-asteen koulutuksella ja työkyvyllä 
on positiivinen yhteys odotettuun eläke-
ikään. Fyysisesti tai henkisesti raskas työ 
ja työpaikalla tapahtuneet ulkoistukset 
ovat taas negatiivisessa yhteydessä elä-
köitymisajatuksiin. Sen sijaan sukupuo-
lella, tuloilla tai tietotekniikan käytöllä 
ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 
odotettuun eläkeikään. Osa selittävistä 
muuttujista, kuten erityisesti koulutus, 
ovat kuitenkin yhteydessä ammattiin. Jos 
koulutusta ei kontrolloida, vähärutiini-
sessa kognitiivisessa työssä on 9,2  pro-
senttiyksikköä suurempi todennäköisyys 
ajatella eläköitymistä yli 63-vuotiaana 
kuin rutiiniluonteisessa manuaalisessa 
työssä. 

POLARISAATIO JA ELÄKEPOLITIIKKA
Eläkepolitiikan kannalta keskeinen ky-
symys on, työskenteleekö supistuvilla ns. 
auringonlaskun aloilla erityisen paljon 
korkean keski-iän työvoimaa. Tällainen 
tilanne aiheuttaa ongelmia: eläkeuudis-
tuksilla tähdätään työn lisätarjontaan, 
minkä vastapainoksi tulisi löytyä riittä-
västi kysyntää. Kysyntä voi jäädä heikok-
si, jos työmarkkinoiden vanhimman pään 
työtehtävät kuuluvat voittopuolisesti hii-
puvan kysynnän aloille.

Tarkastelemallamme aikavälillä 1995–
2014 työntekijöiden keskimääräinen ikä 
nousi runsaalla kahdella vuodella ja työ-
markkinat siis ylipäätään ”vanhentuivat”. 
Havaitsimme aiemmasta tutkimuskirjal-
lisuudesta tutun ilmiön työllisten keski-
iän noususta muun muassa supistuneissa 
rutiiniluontoisissa teollisen työn amma-

teissa ja toimistotehtävissä. Kuitenkin 
käytettäessä ryhmittelyä neljään ammat-
tiluokkaan havaittiin keski-iän nousseen 
eniten osuuttaan kasvattaneissa vähäru-
tiinisissa asiantuntija-ammateissa. On-
kin ilmeistä, että polarisaation kanssa 
samanaikaisesti toteutunut eläkkeelle-
siirtymisen myöhentyminen leimaa vah-
vasti kehitystä. Odotetun eläkeiän myö-
hentyminen eniten juuri vähärutiinisissa 
asiantuntija-ammateissa tukee tulkintaa 
siitä, että eläkeuudistusten vaikutus on 
ollut merkittävä.

Edellä saatuja tuloksia voidaan käyt-
tää hyväksi kuvattaessa sitä, missä am-
mattiryhmissä eläkepolitiikalla voi olla 
suurimmat haasteet edessään. Työllisten 
keski-ikä on korkein (liki 44 vuotta vuon-
na 2014) vähärutiinisissa kognitiivisissa 
ammateissa, mutta niissä työllisyys on 
ainakin toistaiseksi ollut suotuisaa ja työ-
elämässä jatkohalut ovat vahvat. Ryhmää 
ei näin ollen voi pitää politiikan kannal-
ta ongelmallisena. Sen sijaan huomiota 
kannattaa kiinnittää erityisesti ryhmään 
rutiiniluontoiset manuaaliset ammatit, 
koska niissä keski-ikä on toiseksi kor-
kein (liki 42 vuotta), niiden työllisyys 
on laskussa ja niihin liittyy vaimeat työ-
uran jatkohalut. Välimaastoon kuuluvat 
vähärutiiniset manuaaliset ammatit, 
joiden kohdalla keski-ikä (41 vuotta) on 
hieman alle keskiarvon, mutta työllisyy-
den näkymät ja työuran jatkohalut ovat 
kohtuulliset. Rutiiniluontoiset kogni-
tiiviset ammatit edustavat supistuvan 
työllisyyden aloja, mutta niissä työllis-
ten keski-ikä on keskimääräistä alempi 
(39 vuotta) ja halua jatkaa työelämässä 
yli vanhuuseläkkeen alarajan on ainakin 
enemmän kuin vastaavissa manuaalisissa 
tehtävissä. 

Tässä käytetyt ammattiluokat ovat 
karkeita, ja jatkotutkimuksessa on syytä 
tehdä hienojakoisempia tarkasteluita. 
Nyt saadut tulokset antavat kuitenkin 
viitteitä siitä, että työmarkkinoiden pe-
likenttä ei ole vanhemmassakaan päässä 

välttämättä tasainen. Eläkehakuisuuden 
taustalla on myös hankittujen ammatti-
taitojen ja tehtävärakenteiden nopeiden 
muutosten välinen kohtaanto-ongelma 
eikä kysymys ole vain vapaaehtoises-
ta valinnasta työn ja vapaa-ajan välillä. 
Tällaisessa tilanteessa löytyy toistaisek-
si myös perusteita työttömyysputken ja 
työuraeläkkeen kaltaisille eläkepolitiikan 
pehmennyksille. •

Viitteet

• Kirjoitus on osa Strategisen tutkimuksen 

neuvoston rahoittamaa hanketta ”Työ, tasa-arvo ja 

julkisen vallan politiikka”.

1 Käytämme termiä vähärutiiniset ammatit 

vastineena yleisemmin käytetylle termille 

ei-rutiiniammatit sekä kieliasun vuoksi että 

kuvaamaan paremmin sitä, että rutiiniluontoisuus 

on pikemminkin jatkumo kuin joko-tai -tyyppinen 

ilmiö. Tekstissä käytetään toistensa vastineina 

käsitteitä tietoammatit ja kognitiiviset ammatit. 

Kognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan ongelmanrat-

kaisukykyä ja asiantuntija-ajattelua. 

2  Joidenkin ammattien jaottelu voisi olla toisen-

kinlainen. Esimerkiksi rakennustyö ja kuljetustyö 

voitaisiin luokitella myös ryhmään vähärutiiniset 

manuaaliset tehtävät (VM). Tulosten kannalta 

tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä herk-

kyystarkastelujen perusteella. Jätämme sotilaat, 

maanviljelijät ja maatalouden avustavat työntekijät 

analyysin ulkopuolelle. Analyyseissä, joissa on käy-

tetty vuosien 2010–2014 aineistoa, Ammattiluoki-

tus 2010:n 2-numerotason ammattiluokat on jaettu 

samaan tapaan näihin neljään ryhmään.

3 Koska vuodelle 2003 ei ole ammattitietoa 

saatavilla, käytämme ammattitietoa vuodelta 

2004. Vuodelle 2008 on saman vuoden ammatti-

tieto käytettävissä. Käyttämässämme aineistossa 

ei vuoden 2013 Työolotutkimukseen vielä ollut 

liitettynä saman vuoden ammattia, joten käytämme 

vuoden 2012 tietoa. Koska tutkimme 50 vuotta 

täyttäneitä, suuret ammatinvaihdokset eivät ole 

todennäköisiä.
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Ammatti (Ammattiluokitus 2001) Ryhmä*
11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat VK
12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat VK
13 Pienyritysten johtajat VK
21 Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat VK
22 Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon VK
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat VK
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat VK
31 Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat VK
32 Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat VK
33 Liikenneopettajat ym. VK
34 Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat VK
41 Toimistotyöntekijät RK
42 Asiakaspalvelutyöntekijät RK
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. VM
52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät RK
61 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Ei käytetä
71 Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät RM
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat RM
73 Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät RM
74 Muut valmistustyöntekijät RM
81 Prosessityöntekijät RM
82 Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat RM
83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym. RM
91 Muut palvelutyöntekijät VM
92 Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät Ei käytetä
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät RM
01 Sotilaat Ei käytetä

Liite.

*VK = vähärutiininen kognitiivinen, RM = rutiini manuaalinen, RK = rutiini kognitiivinen, VM = vähärutiininen 
manuaalinen


