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Työvoiman tarjonta - tilastoluvut ja 
väestörakenteen muutos 
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Väestörakenteen muutos on vaikeuttanut 
suomen työmarkkinalukujen tulkintaa viime 
vuosina. suurten ikäluokkien vanheneminen 
on näkynyt keskimääräisessä osallistumisas-
teessa eli siinä, mikä osuus työikäisestä väestös-
tä on työmarkkinoilla. kun 1940-luvun lopulla 
syntyneet ovat tulleet ikään, jossa työmarkki-
noille osallistutaan selvästi muita ikäluokkia 
vähemmän, niiden suuri osuus työikäiseksi luo-
kitellusta väestöstä on ollut omiaan alentamaan 
keskimääräistä osallistumisastetta. 

Väestörakenteen muuttuminen on hämär-
tänyt kuvaa myös työmarkkinoiden menneestä 
kehityksestä. kun väestöosuudet ovat olleet 
nopeassa muutoksessa (kuvio 1), ikäluokkien 
väliset osallistumisasteiden erot ovat suuria 
(kuvio 2). ja vanhempien ikäluokkien osallistu-
misasteiden trendit ovat koko ajan nousseet 
(kuvio 3), on näiden tekijöiden kokonaisvaiku-
tusta työmarkkinalukuihin ollut vaikea hah-
mottaa. osallistumisasteeseen vaikuttaneet 
suhdanneluonteiset, työvoiman kysyntätekijät, 

Kuvio 1. Työikäisen väestön jakauma, 1989-2012, % väestöstä ikäluokittain
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jäävät näin ollen helposti rakenteellisten teki-
jöiden varjoon tai tulevat väärin tulkituiksi.  

kuva siitä, mitä suhdannetilanteeseen liit-
tyviä kehitystrendejä työmarkkinoilla on ollut, 
selkeytyy, kun työvoimaosuuden ja työttömyys-
asteen vaihtelu ositetaan ikärakenteen muutok-
sesta aiheutuvaan vaikutukseen ja ikäluokkien 
sisäisestä kehityksestä aiheutuvaan vaikutuk-
seen. kiinnostavaa on tarkastella erityisesti sitä, 
muodostuuko väestövaikutuksista puhdistettu-
jen lukujen perusteella erilainen kuva talous-
kriisin työllisyysvaikutuksista kuin tilastoitujen 
työmarkkinalukujen perusteella on syntynyt. 
tilastot osoittavat työvoimaosuuden pienenty-

neen tuntuvasti. kun toisaalta työttömyysaste 
on noussut tuotannon romahtamiseen verrat-
tuna vain vähän, on syytä tarkastella myös, mi-
ten väestörakenteen muutos on vaikuttanut 
tilastoituun keskimääräiseen työttömyysastee-
seen. 

Väestövaikutuksen identifioimiseksi osallis-
tumisasteet (työttömyysasteet) ositettiin demo-
grafisen ryhmän sisäisiin muutoksiin ja ryhmän 
väestöosuuden muutoksiin seuraavalla tavalla1:

Kuvio 2 Osallistumisaste ikäryhmittäin, % väestöstä ikäluokittain
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1  Vastaavantyyppinen luokittelu esimerkiksi artikkelissa 
Balleer, Gomez-Salvador ja Turunen (2009).
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missä Rt tarkoittaa osallistumisastetta (työttö-
myysastetta) ja Sj,t kuvaa demografisen ryhmän 
osuutta väestöstä (työvoimasta). summalausek-
keen ensimmäinen termi kuvaa demografisen 
ryhmän sisäisten muutosten vaikutusta ja lau-
sekkeen toinen termi kuvaa demografisen ryh-
män osuuden muutoksen vaikutusta. summa-
lausekkeen kolmas termi kuvaa kahden em. 
tekijän ristikkäisvaikutusta, joka osoittautuu 
tässä tarkastelussa häviävän pieneksi. tarkaste-
lussa demografinen jaottelu on tehty kymmen-
vuotisikäryhmittäin erikseen naisille ja miehil-
le.

1. Osallistumisasteen ositus

Väestörakenteen muutokset yhdessä ikäryhmä-
kohtaisten työvoimaosuuksien erojen kanssa 
ovat vaikuttaneet vuosittaiseen osallistumisas-
teen vaihteluun 1990-luvun alusta saakka. 
suurten ikäluokkien osallistuminen työmark-
kinoille oli korkea 1990-luvun alkupuoliskolla, 
ja 1940-luvun jälkipuoliskolla syntyneet vaikut-
tivat työvoiman tarjontaa lisäävästi jotakuinkin 
2000-luvun alkuun saakka (kuvio 4). sen jäl-
keen suurten ikäluokkien vaikutus on ollut 
enenevästi negatiivinen.

suurten ikäluokkien vanhenemisesta aiheu-
tuvaa negatiivista vaikutusta on vähentänyt 
kuitenkin se, että samaan aikaan työmarkki-
noille on tullut aiempaa vähemmän nuoria. 
kun nuorten osallistumisaste on alhainen, on 
nuorten ikäluokkien pieneneminen osaltaan 
nostanut keskimääräistä osallistumisastetta.

Helv i  K innunen  j a  S eppo  Or j a sn i emi
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kaiken kaikkiaan väestörakenteen muutok-
sella on ollut negatiivinen vaikutus osallistu-
misasteeseen 1990-luvun alkuvuosista lähtien. 
Vaikutus oli vähäinen 1990-luvun loppuun 
saakka, mutta 2000-luvulla väestörakenteen 
vaikutus osallistumisasteen vuosittaiseen muu-
tokseen nousi 0,3 prosenttiyksikköön ja edel-
leen vuosina 2011 ja 2012 vaikutus oli jo 0,5 
prosenttiyksikköä.

kun osallistumisastetta tarkastellaan ilman 
väestörakenteen muutoksista aiheutuvaa teki-
jää 1990-luvun alusta saakka, kokonaiskuva 
työvoiman tarjonnasta muuttuu olennaisesti 
(kuvio 5). ikäryhmien sisällä tapahtuneen ke-
hityksen perusteella tarkasteltuna työmarkki-
noille on osallistuttu jo vuonna 2005 jotakuin-
kin yhtä paljon kuin ennen 1990-luvun lamaa. 
Myös vuosittainen vaihtelu jonkin verran 
muuttuu. Esimerkiksi 2000-luvun alun mini-
taantuma ei ole kääntänyt ikärakenteen vaiku-
tuksesta puhdistettua osallistumisastetta las-
kuun. Myös viime vuoden 2012 kehitys on 
paljon tilastolukuja myönteisempi. 

työmarkkinoiden reaktiota talouskriisiin 
tarkasteltiin dekomponoimalla työvoimaosuu-
den muutos ajanjaksolla 2008–2012. tänä ai-
kana (vuoteen 2007 verrattuna) osallistumisas-
te pieneni 1,2 prosenttiyksikköä.  osoittautuu, 
että samanaikaisesti demografiasta puhdistettu 
osallistumisaste nousi 0,3 prosenttiyksikköä 
(taulukko 1).  Väestön ikääntyminen on pie-
nentänyt osallistumisastetta 1,6 prosenttiyksi-
köllä. 

kriisiaikana väestökehityksen merkittävä 
negatiivinen vaikutus osallistumisasteeseen ai-
heutuu ennen kaikkea siitä, että parhaassa työ-
iässä olevat ikäluokat ovat pienentyneet (kuvio 
6). kun niiden ikäluokkien osallistumisaste on 
muita suurempi, ikäluokkien koon muutoksel-
la on huomattava merkitys työvoiman määrään. 
suurten ikäluokkien väestöosuuden kasvulla 
on ollut positiivinen vaikutus osallistumisastee-
seen, mutta keskimääräistä alemman osallistu-
misasteen takia väestövaikutus ei kuitenkaan 
nouse kovin suureksi. 

Kuvio 5. Tilastoitu ja ikärakenteen vaikutuksesta puhdistettu (kontrafaktuaalinen) osallistumisaste  
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 ryhmä Väestöosuuden muutos osallistumisasteen muutos Muut tekijät
Miehet 15-24 -0,1 % -0,1 % 0,0 %
  25-34 0,2 % -0,2 % 0,0 %
  35-44 -0,7 % 0,0 % 0,0 %
  45-54 -0,4 % 0,2 % 0,0 %
  55-64 0,1 % 0,2 % 0,0 %
  65-74 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Naiset 15-24 -0,1 % -0,1 % 0,0 %
  25-34 0,2 % -0,3 % 0,0 %
  35-44 -0,7 % -0,1 % 0,0 %
  45-54 -0,4 % 0,0 % 0,0 %
  55-64 0,2 % 0,4 % 0,0 %
  65-74 0,0 % 0,2 % 0,0 %
Yhteensä  -1,6 % 0,3 % 0,1 %
         
    osallistumisasteen muutos -1,2 %
Lähde: Omat laskelmat.

Taulukko 1. Osallistumisasteen muutoksen osatekijät vuosina 2007-2012, %-yksikköä.
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ikäryhmien sisäisestä kehityksestä aiheutu-
va positiivinen vaikutus johtuu lähes kokonaan 
yli 55-vuotiaiden osallistumisasteen noususta. 
Alle 44-vuotiaiden osallistumisaste on pienen-
tynyt samalla kun niiden väestöosuus on alen-
tunut.  sukupuolien välillä ei ole kovin suuria 
eroja. Alle 35-vuotiaiden naisten osallistumis-
aste on kuitenkin pienentynyt enemmän kuin 

miesten. toisaalta 55–64 -vuotiaiden naisten 
työvoimaosuus on noussut miehiä nopeammin. 

kaiken kaikkiaan kriisivuosina työmarkki-
noiden perustrendi on ollut nuorten ikäluok-
kien työvoimaosuuden aleneminen. Alle 
35-vuotiaiden väestövaikutuksesta puhdistettu 
työvoimaosuuden aleneminen on vähentänyt 
talouden työvoimaosuutta 0,7 prosenttiyksik-
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köä. tämän vastapainona on ollut yli 55-vuoti-
aiden osallistumisasteen 0,9 prosenttiyksikön 
nousu. Voidaan laskea, että jos suurten ikä-
luokkien osallistumisaste olisi pysynyt muuttu-
mattomana eli vuoden 2007 tasolla, työvoima 
olisi ollut vuonna 2012 noin 13 tuhatta henki-
löä toteutunutta pienempi. Vastaavasti, jos alle 
35-vuotiaat olisivat osallistuneet työmarkki-
noille kuten vuonna 2007, olisi työvoiman mää-
rä ollut viime vuonna 25 tuhatta työntekijää 
suurempi.

2. Työttömyysasteen ositus

työllisten määrään väestörakenne vaikuttaa 
myös työttömyyden välityksellä. kun työttö-
myysaste vaihtelee voimakkaasti ikäluokittain 
(kuvio 7), väestörakenteella voi olla siihen itse-
näinen vaikutus. tätä vaikutusta voidaan tar-
kastella samaan tapaan kuin osallistumisastetta, 
mutta väestöosuuden sijasta nyt tarkastellaan 
ikäluokan osuutta työvoimasta.  keskimääräi-
nen työttömyysasteen muutos jaettiin ikäluok-

kien osuuksiin työvoimasta ja ikäluokkien sisäi-
seen työttömyysasteen kehitykseen. 

työvoiman rakenteen muuttumisella ei ole 
ollut merkittävää vaikutusta työttömyysasteen 
muutokseen pitkällä aikavälillä. Myös kriisi-
vuosina työvoimaosuuden ikäluokkakohtainen 
vaihtelu on ollut suhteellisen vähäistä. Näin 
työttömyysasteen tasoerot ikäluokittain eivät 
ole heijastuneet keskimääräiseen työttömyysas-
teeseen (taulukko 2). kriisivuosien työttömyys-
asteen 0,8 prosentin nousu johtuu lähes koko-
naan ryhmien sisäisestä työttömyysasteen nou-
susta. 

työttömyyden kontribuutiohajotelma osoit-
taa, ettei työttömyysasteen taustalta löydy teki-
jöitä, jotka liittyisivät väestörakenteen muutok-
seen. ikäluokkien sisäinen työllisyyskehitys on 
yhdenmukaista talouskriisin aikaisen tuotan-
non rakennemuutoksen kanssa. teollisen toi-
minnan muita aloja syvempi taantuma näkyy 
siinä, että työttömyyden nousu on keskittynyt 
miehiin, ja vielä alle 55-vuotiaiden ikäryhmään. 
taustalla on todennäköisesti se, että teollisuu-
den ja rakentamisen työllisyyskehitys on ollut 

Kuvio 7. Työttömyysaste ikäluokittain, 1989–2012, %  työvoimasta

Lähteet: Tilastokeskus ja omat laskelmat.
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heikkoa toisin kuin palvelualoilla, joilla työlli-
syys on jatkanut kasvuaan.

3. Johtopäätöksiä

talouden rakenteen muutokset hämärtävät ti-
lastojen antamaa kuvaa työmarkkinoiden kehi-
tystrendeistä.  tarkastellut työmarkkinalukujen 
kontribuutiohajotelmat nostavat esiin väestö-
rakenteen keskeisen merkityksen osallistumis-
asteen kehitykseen. työvoiman tarjonnan taus-
talla vaikuttaneilla tekijöillä on ollut keskeinen 
merkitys koko työvoiman tarjonnan kannalta. 
Pidemmän aikavälin kehitys osoittaa, että il-
man negatiivista väestövaikutusta osallistumis-
aste olisi ollut jo pitkään samalla tasolla, jolla 
oltiin ennen 1990-luvun alun lamaa. osoittau-
tuu myös, että tilastolukujen osoittama pienen-
tynyt osallistumisaste talouskriisin aikana selit-
tyy väestön ikääntymisellä.

työttömyyslukuihin ikärakenteella ei ollut 
sen sijaan merkitystä. toisaalta tiedetään, että 
erityisesti ikääntyneiden tosiasiallista työttö-
myyttä saadaan huonosti näkyviin työvoimatut-
kimuksen lukuihin (sihto 2012). Näin ikäkom-
ponentin vaikutus voi tulla erityisesti työttö-
myyden osalta aliarvioitua. 

työvoiman tarjonnan tulevan kehityksen 
kannalta laskelma on lohdullinen siinä mieles-
sä, että väestökomponentin negatiivinen vaiku-
tus osallistumisasteeseen ennen pitkää poistuu 
(kinnunen ja Mäki-Fränti 2011). Väestöennus-
teen mukaan kuitenkin niiden ikäluokkien suh-
teellinen osuus, joilla osallistumisaste on keski-
määräistä korkeampi, kasvaa merkittävämmin 
vasta 2020-luvun jälkeen.  tiedetään myös, että 
ikäluokkien sisäisen osallistumisasteen trendi-
en taustalla on paljon tekijöitä, joiden vaikutus 
pikkuhiljaa poistuu. ikääntyneiden työvoima-
osuutta on nostanut esimerkiksi koulutustason 
paraneminen ja työtehtävien fyysisen rasitta-

 ryhmä Väestöosuuden muutos työttömyysasteen muutos Muut tekijät
Miehet 15-24 0,0 % 0,2 % 0,0 %
  25-34 0,0 % 0,2 % 0,0 %
  35-44 0,0 % 0,2 % 0,0 %
  45-54 0,0 % 0,2 % 0,0 %
  55-64 0,0 % 0,1 % 0,0 %
  65-74 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Naiset 15-24 0,0 % 0,1 % 0,0 %
  25-34 0,0 % 0,0 % 0,0 %
  35-44 -0,1 % -0,1 % 0,0 %
  45-54 0,0 % 0,0 % 0,0 %
  55-64 0,1 % -0,1 % 0,0 %
  65-74 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Yhteensä  -0,1 % 0,9 % 0,0 %
         
    työttömyysasteen muutos 0,8 %
Lähde: Omat laskelmat.

Taulukko 2. Työttömyysasteen osatekijät vuosina 2007–2012,, %-yksikköä
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vuuden väheneminen. Niiden vaikutus vähän 
kerrallaan vähenee. Pidemmän aikavälin näky-
mien kannalta erityisen huolestuttavaa on vii-
meaikainen kehitys nuorten ja parhaassa työi-
ässä olevien työvoimaosuuden alentumisesta ja 
työttömyyden lisääntymisestä. se lisää riskiä 
pysyvästä syrjäytymisestä työmarkkinoilla, 
mikä voi heikentää työvoiman tarjontaa myös 
pitkäaikaisesti.2

talouspolitiikan ensisijainen tavoite on ol-
lut jo pitkään työvoiman tarjonnan lisääminen. 
Nämä tarkastelut korostavat, että väestöraken-
teen muutos voi olennaisesti vääristää käsitystä 
työmarkkinoilla menossa olevasta kehityksestä. 
Politiikan valintojen kannalta on erityisen tär-
keää nähdä paitsi ikätekijöiden merkitys, myös 

2  1990-luvun laman kokemuksista ks. Kinnunen ja Grön-
qvist (2009).

sen takana olevat kehityssuunnat. Haasteet työ-
voiman lisäämiseksi tulevat olemaan suuret. □
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