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5 
Teollisuustyöntekijöiden 

työurat 14 kohortilla
Pirstoutuneet vai vakautuneet?1

Aart-Jan Riekhoff, Satu Ojala & Pasi Pyöriä

Tässä luvussa tarkastelemme työuria teollisuudessa 14 kohorttia verraten. Ver-
taamme 30-vuotiaina teollisuustoimialoilla työskennelleiden, 1958–1971 synty-
neiden kohorttien työurien kehitystä ikävuosien 30–45 välillä. Työuria arvioim-
me seuraamalla henkilöiden työmarkkina-asemaa eri vuosina (työllinen, työtön, 
opiskelija, työkyvytön, eläkkeellä, työvoiman ulkopuolella) sekä työpaikan ja toi-
mialan vaihdoksia. Tutkimuksen kohteena ovat metsä-, metalli- ja kemianteolli-
suuden eri koulutustasoryhmiä edustavat työntekijät. Menetelmänä on sekvens-
sianalyysi, jolla voi ryhmitellä erilaisia työurapolkuja. Arvioimme myös oletusta 
työurien pirstoutumisesta ikäkohorttien välillä: tarkastelemme työurien de/stabi-
lisoitumista ja de/standardisoitumista koskevia hypoteeseja. Tulosten mukaan 
teollisuuden työurat ovat säilyneet kohorttien välillä ennallaan – ne sisältävät yhtä 
paljon liikkuvuutta kuin aiemminkin. Poikkeuksen muodostaa 1990-luvun lama, 
jolloin aineistoon tulleilla kohorteilla oli eniten erilaisia työmarkkinasiirtymiä. 
Ennallaan ovat myös työurien sukupuolittuneet ja koulutustason mukaiset jaot.

1 Luku perustuu alkuperäisartikkeliin Ojala, S., Pyöriä, P., & Riekhoff, A.-J. (2020). Career Stabili-
ty in 14 Finnish Industrial Employee Cohorts in 1988–2015. Nordic Journal of Working Life Studies. 
 https://doi.org/10.18291/njwls.123167. Tätä lukua varten artikkeli on suomennettu väljästi. Versiot 
eroavat toisistaan myös, koska niitä on työstetty eri vertaisarviointipalautteiden perusteella.
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Johdanto

Työmarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa globaalin kilpailun, teknologisen kehi-
tyksen ja suhdannevaihteluiden seurauksena (Kauhanen 2017). Työn polarisoitumi-
sesta käytävässä keskustelussa on esitetty, että työmarkkinoiden jatkuva segmentoi-
tuminen on etenkin automaation ja digitalisoitumisen myötä johtamassa etenkin 
rutiineja sisältävän toimihenkilötyön vähenemiseen (Asplund ym. 2011; Autor 2014; 
Goos ym. 2014; Kalleberg 2011; 2018). Polarisaatioteorioiden mukaan tämä kehitys 
merkitsee yhtäältä sekä korkeaa että matalaa ammattitaitoa vaativien työtehtävien 
lisääntymistä ja toisaalta keskivaativien töiden vähenemistä.

Samansuuntaisesti on esitetty, että vakituiset ja kokopäiväiset työsuhteet yh-
den työnantajan palveluksessa ovat väistymässä epätyypillisten työsuhteiden tieltä. 
Tämän on arveltu johtavan työmarkkinoiden lisääntyvään prekarisaatioon, mikä 
tarkoittaa palkkatyöntekijöille lisääntyvää epävarmuutta, enemmän osa- ja mää-
räaikaisia työsuhteita, pidempiä työttömyysjaksoja, heikompia työehtoja ja työolo-
ja, huonompia palkkoja ja kasvavaa näköalattomuutta (Kalleberg 2018; Lambert & 
 Herod 2016; Procyk ym. 2017). Erityistä huolta on kannettu nuorempien ikäluokki-
en kiinnittymisestä työmarkkinoille ja heidän mahdollisuuksistaan ansaita riittävä 
toimeentulo (France 2016; Helve & Evans 2013; Pyöriä ym. 2017).

Edelleen on arveltu, että perinteisten työsuhteiden vähenemiseen on liittynyt 
myös työurien epävakauden kasvua (Potter 2015). Käytännön työelämässä tämä 
tarkoittaa katkonaisempaa ja huonommin ennakoitavaa työurakehitystä. Aiempi 
tutkimus ei kuitenkaan yksiselitteisesti tue näitä oletuksia (myös luvut 1 ja 3 tässä 
teoksessa), vaan havainnot vaihtelevat muun muassa ajanjaksosta ja tutkimuksen 
kohteena olevista maista riippuen (Eurofound 2017; Horemans 2016; Kalleberg 2012; 
2018). Yleisestä käsityksestä poiketen kansainvälisissä pitkittäistutkimuksissa ei ole 
löydetty johdonmukaista työurien epävakaistumisen trendiä sen paremmin Suo-
messa, Euroopassa kuin Yhdysvalloissakaan. Kaikkiaan empiiriset tutkimustulok-
set ovat edelleen ristiriitaisia ja osin pirstoutumista koskevan hypoteesin vastaisia 
(Bárány & Siegel 2018; Biemann ym. 2011; Cirillo 2018; Hollister 2011; Rokkanen & 
Uusitalo 2013; Salvatori 2018; Van Winkle & Fasang 2017).
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Tässä luvussa jatkamme työurien kehityksen tarkastelua Suomen perinteisillä 
vientialoilla eli metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa.2 Viime vuosikymmeni-
nä vientiteollisuutta ovat ravistelleet paitsi globaali kilpailu myös erilaiset ulkoiset 
taloudelliset kriisit sekä teknologiset ja rakenteelliset uudistukset. Uudistusten ja 
muutosten myötä näiden alojen työntekijöiltä vaaditaan yhä pidemmälle erikoistu-
nutta osaamista ja jatkuvaa muutosvalmiutta. Samaan aikaan vientialoilla on työs-
kennellyt sekä vähemmän koulutettuja henkilöitä erilaisissa avustavissa tehtävissä 
että korkeasti koulutettuja asiantuntijoita suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtä-
vissä; joskin palvelutyötä kuten kiinteistönhuoltoa on tutkimuksemme aikajanalla 
alettu teettää enenevästi ostopalveluna, jolloin henkilöstö ei enää kirjaudu teolli-
suustoimialalle rekistereissä. Vientiteollisuuden työntekijät muodostavat siis pait-
si hyvin segmentoituneen myös heterogeenisen ryhmän. Yleisesti ottaen voidaan 
olettaa, että alhaisen koulutustason teollisuustyöntekijöiden osuus on 1980-luvulta 
lähtien laskenut, mikä johtuisi yhtäältä koko väestön koulutustason kohoamisesta ja 
toisaalta palvelutyön teettämisen muutoksesta toimialojen sisällä.

Luvun tarkoituksena on tutkia työurien erilaistumista ja epävakaistumista kos-
kevia hypoteeseja käyttämällä Tilastokeskuksen FOLK-rekisteriä. Kansainvälisessä 
keskustelussa näitä hypoteeseja tarkastellaan työurien de/stabilisaation ja de/stan-
dardisaation käsitteillä ja empiirisillä sovelluksilla. Käymme ensin läpi näitä käsit-
teitä koskevaa teoreettista keskustelua. Sitten esittelemme tutkimusaineiston muo-
dostamisen ja tutkimusmenetelmät, minkä jälkeen erittelemme tuloksia. Lopuksi 
pohdimme tulosten merkitystä.

Pitkä ja vakaa vai epävarma ja pirstoutuva työura?

Työuria koskevassa keskustelussa usein oletetaan, että aiemmin historiassa työsuh-
teet olisivat olleet nykyistä vakaampia ja turvatumpia. On kuitenkin kiistanalaista, 
onko pitkien ja vakaiden työsuhteiden kultaista aikakautta koskaan ollut (Kretsos 
2010; Neilson & Rossiter 2008; Pyöriä & Ojala 2016; Quinlan 2012; Rasmussen ym. 
2019). Toisin kuin usein esitetään, epävarmuus ja työntekijöiden liikkuvuus ovat 

2 Luvun toimialavalinta poikkeaa muista tämän teoksen luvuista. Alkuperäisartikkeli ei sisällä tek-
nologiasektorin toimialoja yhtä laajasti kuin muissa teoksen analyyseissa.
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olennainen ja välttämätön osa toimivia työmarkkinoita. Suuri liikkuvuus työmark-
kinoilla ja myös erilaisten työsuhteiden välillä on tyypillinen piirre nimenomaan 
pohjoismaisilla ja muilla dynaamisilla työmarkkinoilla (Möhring 2016). Työurien 
kehitystä ei siis kuvaa jatkuva taantuminen tai heikkeneminen, vaan kyse on työ-
markkinoiden ja sitä myötä työurien alituisesta muutoksesta.

Työurien operationalisointiin ja mittaamiseen ei ole yhtä ratkaisua, kuten tämän 
teoksen luvussa 3 keskustelimme. Aiemmissa tutkimuksissa on usein tarkasteltu 
siirtymiä työmarkkinastatusten, kuten työttömyyden ja työllisyyden, tai erilais-
ten työsuhdetyyppien, kuten itsensä työllistämisen, määräaikaisten ja vakituisten 
työsuhteiden välillä. (Fenton & Dermott 2006; Kalleberg & Mouw 2018.) Viime 
 aikoina on tutkittu elämänkulkuanalyysilla urapolkujen varrella karttuvien eri-
laisten siirtymien kokonaisuutta ja niiden moninaistumista yksilöillä ja kohorttien 
välillä (esim. Aisenbrey & Fasang 2017; Möhring 2016; Riekhoff 2018; Saloniemi 
ym. 2020; Salonen 2020). Elämänkulkuanalyysi huomioi lähtökohtaisesti työuran 
mahdollisen ”pirstoutumisen”. Tällä käsitteellä viitataan laajaan erilaisten elämän-
kulun siirtymien jatkuvaan tai syvenevään prosessiin. Pirstoutumista tulee tarkas-
tella pidemmällä aikavälillä: on tutkittava eri ajanjaksojen ja eri ikäkohorttien vä-
lillä tapahtuvia muutoksia. Vastakohtana on työurien vakaus, joka viittaa erilaisten 
siirtymien puutteeseen ja kiinnittymiseen yhteen työhön pitkäksi ajaksi. Tällainen 
työllisyyden, työttömyyden ja eri töiden välisten siirtymien – tai niiden puuttumi-
sen – tarkastelu edellyttää pitkittäistä seurantatietoa työntekijöiden työurilla tapah-
tuvista muutoksista (Barone & Schizzerotto 2011; Bukodi & Goldthorpe 2011).

Työurat voivat joko vakautua, säilyä ennallaan tai pirstoutua. Tähän liittyy vä-
hintään kaksi eri ulottuvuutta (Brückner & Mayer 2005). Pirstoutumista voi ensin-
näkin tapahtua ajan kuluessa yksilöiden työurien sisällä, kun työntekijä esimerkiksi 
luopuu työtehtävistään ja siirtyy aina uusiin. Puhutaan työurien sisäisestä eriyty-
misestä tai destabilisoitumisesta. Toisaalta pirstoutumista voidaan lähestyä myös 
poikkileikkaavasta näkökulmasta ja tarkastella työurien erilaistumista yksilöiden 
ja eri kohorttien välillä. Tätä erilaistumista on kutsuttu destandardisoitumiseksi. Se 
viittaa tilanteeseen, jossa yksilöt ovat toisiinsa nähden yhä useammin eri työmark-
kina-asemissa samassa uransa vaiheessa. (Riekhoff 2018.)

Aiemmat kansainväliset pitkittäistutkimukset eivät ole voineet osoittaa merkit-
täviä muutoksia työurien kulussa eri maiden työllisillä väestöillä Yhdysvalloissa tai 
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Euroopassa, vaan pikemminkin työurien asteittaista muuntumista työvoiman seg-
menttien ja kohorttien välillä (Biemann ym. 2011; Hollister 2011; Van Winkle & 
Fasang 2017). Esimerkiksi Nico Stawarzin (2018) analyysissa työllisen väestön liik-
kuvuus muuttuu vain kohtalaisesti. Stawarz vertasi saksalaisia 1930–1980-luvuilla 
syntyneitä työllisten kohortteja ja löysi jonkin verran urien eriytymistä miehillä 
ammatillisessa ja työpaikkaliikkuvuudessa (kansainvälisellä ISCO-ammattiluoki-
tuksella mitattuna). Vakaimmat urat olivat 1930–1950-luvuilla syntyneillä kohor-
teilla, mutta nuorempien työurilla epävakautuminen ja erilaiset muutokset jäivät 
kohtuullisen vähäisiksi.

Toisaalta Tiina Soininen (2015) on Suomen kontekstissa havainnut, että työ-
uramuutokset keskittyvät kapeille työvoimasegmenteille, mikä viittaa työvoiman 
mahdolliseen syvenevään segmentoitumiseen, sekä siihen, etteivät väestöjen keski-
arvotasoiset tarkastelut onnistu spesifioimaan muutosta riittävän tarkasti. Ronald 
Bachmann ja Rahel Felder (2018) osoittivatkin, että työvoimatutkimusten eri mai-
den aineistoilla on osoitettavissa eurooppalaisen työvoiman työsuhteiden lyhen-
tyminen vuosien 2002 ja 2012 välillä, kun huomioidaan työvoiman ikääntymisen 
vaikutukset. Edelleen Marlis Buchmannin ryhmä (2010) osoitti monia eritasoisia 
työmarkkinoiden dualismin lähteitä. Ammatillisen segregaation ja perhevapaan-
käytön sukupuolittuneiden vaikutusten ohella yritysten rekrytointi- ja palkitsemis-
käytännöt, yritysten koko ja työmarkkinoiden alueelliset jaot aiheuttavat eritasoisia 
työuraseurauksia eri työntekijäryhmille.

Keskeinen kansainvälisiä tutkimuksia läpileikkaava havainto teollistuneista 
maista on, että etenkin naisten työurat ovat – kuten aiemminkin – pirstoutuneem-
pia kuin miesten. Naiset ovat useissa maissa kyllä osallistuneet työmarkkinoille 
aiempaa enemmän, mutta jopa nuorten, koulutettujen naisten työurat jäävät mie-
hiä heikommiksi. Naiset ansaitsevat miehiä vähemmän ja ovat yhä miehiä selvästi 
useammin perhevapailla. (Aisenbrey & Fasang 2017; Kuitto ym. 2019; Stawarz 2018.) 
Työttömyyden ohella nimenomaan vanhempainvapaat ovat edelleen keskeisin syy 
työurien katkoille työurien keskivaiheilla (Aisenbrey & Fasang 2017). Perhevapai-
den jälkeen naiset työllistyvät heikommin palkattuihin työsuhteisiin kuten osa-ai-
katöihin, he joutuvat vaihtamaan toimialoja ja työnantajia miehiä useammin, ja 
kaikkiaan heidän uransa kehittyvät ammatillisesti heikommin ja myös heikenty-
vät (Buchmann ym. 2010; Brückner & Mayer 2005; Cech & Blair-Loy 2019; Stawarz 
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2018). Irtisanotuista työntekijöistä tiedetään lisäksi, että naiset saavuttavat uudel-
leen työllistyessään miehiä harvemmin saman tulotason kuin edeltävässä työsuh-
teessa (Jolkkonen ym. 2012). Kaikkiaan miesten työurat ovat vakaampia kuin nais-
ten (Schellenberg ym. 2016; Peutere 2019).

Toinen työvoiman segmentoitumisen aihe liittyy siihen, millaisesta koulutukses-
ta ja taidoista on kysyntää. Esimerkiksi Petri Böckermanin ryhmä (2012) havaitsi, 
että yritysten teknologisten uudistusten työpaikkavaikutukset kohdistuvat useam-
min rutiinitehtävissä olevien työntekijöiden tehtäviin, ja heillä työttömyysriskit 
lisääntyvät. Kuitenkin suurin osa löytää uuden työn, eikä pitkäaikaistyöttömyys 
muotoudu yleiseksi ongelmaksi. Arja Jolkkosen ryhmä (2012) vahvistaa, että ylem-
mät toimihenkilöt löytävät irtisanomistilanteissa uuden työn todennäköisemmin 
kuin alempien sosioekonomisten asemien työntekijäryhmät. Stawarz (2018) puoles-
taan havaitsi, että julkisen sektorin työntekijöiden työurat ovat vakaampia ja että 
työntekijäasemissa olevien työurilla on enemmän siirtymiä eri yritysten ja työn-
antajien välillä.

Katja Möhring (2016) vertasi työ- ja elämänpolkujen erilaistumista eri Euroopan 
maissa ja määritteli Ruotsiin perustuen pohjoismaiset työurat termillä ”joustavasti 
standardoituneet” (flexibly standardised). Tällä hän viittasi korkeisiin vakaan työ-
hön kiinnittymisen osuuksiin samaan aikaan kun liikkuvuus eri statusten välillä oli 
myös korkeaa. Pohjoismaiset työurat erosivat esimerkiksi Tsekistä, jossa tyypillistä 
oli hyvin korkea vakaiden, muuntumattomien työurien osuus, samoin kuin Krei-
kasta ja Espanjasta, jossa työurat olivat hyvin epävakaita, sukupuolittuneita ja sy-
västi segmentoituneita. Nämä erot kertovat myös työlainsäädännön määrittämästä 
työvoiman suojasta eri maiden välillä (Bachmann & Felder 2018).

Teollisuuden työuriin vaikuttavat tekijät

Suomalainen teollisuus on osa globaalia maailmantaloutta, mutta samalla sillä on 
omaleimaisia piirteitä. Vientiteollisuudella on tietyt keskeiset vientituotteensa, ku-
ten metsäteollisuuden tuotteet, öljyjalosteet, telakoilta valmistuvat laivat ja korkean 
teknologian laitteet ja palvelut. Teollisuus on aina muokkautunut ja sopeutunut no-
peasti ja monin eri tavoin erilaisiin ja muuttuneisiin yhteiskunnallisiin ja maail-
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mantalouden tilanteisiin, ja vientimme rakenne on yhä ja aina altis ulkoisille so-
keille ja kysynnän vaihteluille (Pyöriä 2006). 1990-luvun alussa Suomen lama oli 
syvempi kuin minkään muun Euroopan maan (Kalela ym. 2001); toisaalta talous 
elpyi ja uusi ICT-talous kehkeytyi äimistyttävän nopeasti 1990-luvun toisella puolis-
kolla ja 2000-luvulla (Pyöriä 2006). Tätä kirjoittaessamme elämme jälleen taloudel-
lisen epävarmuuden aikaa, kun koronaviruksen aiheuttama pandemia on syössyt 
maailmantalouden lamaan.

Yhteisvaluutta euro erottaa Suomea ja sen vientisektorin tuotteiden hinnanmää-
ritystä suhteessa läntisiin naapurimaihin Ruotsiin ja Norjaan. Valuuttaunionin on 
tulkittu vaikuttaneen Suomeen vuonna 2008 iskeneen globaalin talouskriisin pit-
kittymiseen ja sitä kautta Suomen työttömyyslukemiin, sillä valuutan ja näin ollen 
vientituotteiden hinta on ollut Saksan vahvan talouden vetämänä suhteessa korkea. 
Viennin kilpailukykyä parannettiinkin pidentämällä työntekijöiden työaikoja työ-
ehtosopimuksissa niin sanotulla kilpailukykysopimuksella vuonna 2016, mikä pa-
ransi teollisuuden kannattavuutta kansainvälisesti huomattavasti (Kajanoja 2019). 
Puolestaan Suomea ja muita Pohjoismaita yhdistää korkeasti koulutettu, osaava työ-
voima.

Kaikkien näiden seikkojen – talouden syklien, globaalin ja lokaalin kysynnän 
vaihtelun ja hintojen määräytymisen, työvoiman ja yritysten osaamisen, teknolo-
gian kehityksen – voi erikseen ja yhdessä olettaa vaikuttavan siihen, miten teolli-
suuden työntekijöiden työmarkkina-asema ja työurat kehittyvät. Oletettavasti teol-
lisuustyöntekijöiden työurilla olisi vähintäänkin tapahtunut lukuisia nousuja ja 
laskuja tarkastelujaksollamme, joka sisältää niin 1990-luvun syvän laman kuin sen 
jälkeisen nousukauden 2000-luvun taitteen teknokuplan kautta aina vuoden 2008 
jälkeiseen pitkittyneeseen talouskriisiin. Ajatellen 2010-luvun noususuhdannetta, 
jossa eri teollisuustoimialoilla alkoi olla painetta pikemminkin työvoiman puuttees-
ta kuin sen liiallisuudesta, rohkaistuisimme kuitenkin olettamaan, etteivät työurat 
olisi viimeisimmillä kohorteilla voineet pirstoutua.

Tässä luvussa tutkimuksen kohteena ovat metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden 
työntekijät eri koulutustasoilla; emme tarkastele ICT-sektorin työntekijöitä, joita 
on muissa yhteyksissä tutkittu paljonkin (esim. Nikulainen & Pajarinen 2013). Tut-
kimuksemme kohteeksi valitut vientiteollisuuden alat kattavat nykyisin noin kol-
manneksen kaikista Suomen teollisista työpaikoista. Metalliteollisuus syntyi sotien 
jälkeen ja se työllistää tänä päivänä useamman kuin joka kolmannen teollisuuden 
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työntekijän; metsäteollisuus työllistää useamman kuin joka kymmenennen kaikis-
ta teollisuustyöntekijöistä, ja kymmenesosa teollisuustyöntekijöistä työskentelee 
kemian teollisuuden aloilla (katso luku 2 tässä teoksessa).

Tämän teoksen luvun 2 kuvioista näimme, että kemianteollisuudessa on jo 
1980-luvulta lähtien ollut suhteellisen vakaa työllisyys metsäteollisuuteen verrat-
tuna, jossa työllisten määrä on jatkuvasti laskenut. Metalliteollisuus on puolestaan 
kokenut suurimmat suhdannevaihtelut. Yksi näitä kaikkia aloja yhdistävä piirre on 
ollut koko tutkittavan ajanjakson (1988–2015) jatkunut pyrkimys palvelutyövoiman 
käytön uudistamiseen erilaisia palveluja ulkoistamalla. Kyseisten toimialojen työl-
listämän henkilöstön määrä saattaa siis olla pienentynyt ajanjakson loppua kohti 
myös siksi, että palvelutyötä on siirtynyt hiljakseen ostopalveluksi ja näin rekiste-
reissä eri toimialoille. Palvelut voivat tarkoittaa niin kiinteistönhuoltoa, siivousta ja 
ruokahuoltoa kuin myös toimihenkilötyötä laskutuksessa, it-palveluissa. 

Työvoiman käyttömuotojen uudistamisessa teollisuus ei ole ollut yksin, vaan kyse 
on talouden ja työmarkkinapolitiikan globaalista muutoksesta ja työvoimakustan-
nusten alennuspaineesta kansainvälisessä kilpailussa ja politiikassa (Hyman 2018; 
Lehndorff ym. 2018). Työvoiman käytön nopeammat muutokset saattavat yhdistyä 
talouskriiseihin (López-Andreu & Rubery 2018). Näin tarkastelumme alkupuolella 
mukana olevista kohorteista, jotka ovat syntyneet 1960-luvun taitteen ympärillä, 
suurempi osuus työllisistä saattaa olla palvelutyövoimaa, ja viimeisimmissä kohor-
teissa korkeammin koulutettujen ja toimihenkilö- ja asiantuntijatyövoiman osuus 
saattaa puolestaan olla kasvanut. Samaan aikaan kohorttien koulutustaso kohoaa 
ikäluokka ikäluokalta, mikä voi edelleen vaikuttaa jonkin verran teollisuusyritysten 
käyttämään työvoimaan. 

Tutkimusasetelma

Työvoima- ja työnvälitystilastojen vuotuisista poikkileikkaustiedoista on vielä help-
po päätellä toimialarakenteiden ja niiden työvoiman määrän muutoksia. Työurien 
analyysi on sen sijaan mutkikkaampaa ja edellyttää pitkittäisiä seuranta-aineistoja. 
Pitkittäistutkimusasetelma mahdollistaa myös periodisten (=esimerkiksi työvoi-
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man pysyvästi kohoava koulutustaso) ja syklisten (=talouden vaihtelut) työmarkki-
namuutosten vaikutusten arvioinnin henkilöillä yli ajan.

Tässä tarkastelemme keskellä työuriaan olevien eri kohorttien työurien mahdol-
lista muutosta 30–44-vuotiaina. Keski-ikäisten urat ovat jääneet työuratutkimuk-
sessa jonkin verran nuorten työmarkkinoille kiinnittyvien sekä toisaalta eläkkeelle 
siirtyvien työuratarkastelujen varjoon (Brzinsky-Fay & Solga 2016; Buchmann ym. 
2010; Kohli 2007). Toisin sanoen tarkastelussa on uravaihe, jolloin henkilöt ovat 
pääosin valmistuneet koulutuksesta ja heidän työuriensa tulisi nuoruuteen nähden 
vakautua ja myös kehittyä myönteisesti. Kuitenkin sukupuoli jakaa työuria tässä 
iässä: naiset käyttävät enemmän perhevapaita, ja miehet puolestaan saattavat pyrkiä 
voimakkaasti eteenpäin urallaan (Kuitto ym. 2019; Schellenberg ym. 2016; Peutere 
2019).

Perustana on FOLK-kokonaisaineisto 15–70-vuotiaasta väestöstä sen mahdollis-
tamalta aikajaksolta eli vuodesta 1988 vuoteen 2015. Rekisteriaineistolla voi välttää 
uratutkimukselle ongelmallista ”muisteluharhaa” (Manzoni ym. 2010), sillä rekiste-
ritieto ei riipu ihmisen osallistumisesta kyselyihin tai muistista, eikä rekisterereistä 
putoa henkilöitä niin kauan kuin he ovat elossa ja asuvat Suomessa. Tarkastelemme 
vuosittaisia pääasiallisen toiminnan statuksia eli kunkin seurantavuoden lopun tie-
toa siitä, onko henkilö ollut pääasiallisesti työllinen, työtön, opiskelija, työkyvytön, 
eläkkeellä tai työvoiman ulkopuolella. Tieto perustuu FOLK-rekisteriin tuotuun 
väestörakenne- ja työssäkäyntitilaston tietoon. Yhdistämme yhteen kategoriaan 
näistä työkyvyttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, joita on kaikkiaan vähän. 
Mittari ei tavoita vuoden aikana tapahtunutta vaihtelua, kuten lyhytaikaista työttö-
myyttä, mikä on väistämättä sen heikkous. Useiden vuosien seuranta kuitenkin ker-
too tällä karkeallakin mittarilla paljon henkilön työmarkkina-aseman kehityksestä. 
Vuotuisen työmarkkina-aseman ohella tarkastelemme työpaikkojen ja toimialojen 
vaihtamista jokaisena seurantavuonna edelliseen verrattuna.

Muodostamme vuonna 1958–1971 syntyneille, 30-vuotiaina metalli-, metsä- tai 
kemianteollisuudessa työskennelleille henkilöille eri vuosistatuksiin perustuvat 
sekvenssit 44-vuotiaiksi asti. Näin kunkin henkilön työura muodostuu 15 peräkkäi-
sestä statuksesta. Taulukossa 5.1. havainnollistamme, miten ikä, kohortit, seuranta 
ja vuodet asettuvat tässä tutkimusasetelmassa toisiinsa nähden. Ensimmäisen vuon-
na 1958 syntyneen kohortin työuraa seuraamme vuodesta 1988 vuoteen 2002, ja 
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viimeisen vuonna 1971 syntyneen vuodesta 2001 vuoteen 2015. Muodostamme sek-
venssianalyysiin perustuvat ryhmittelyt kolmella etenevällä tavalla: 1) ensimmäi-
sessä ryhmittelyssä tarkastelemme vain vuotuisen työmarkkina-aseman muutoksia, 
2) toisessa jaottelemme työlliset sen mukaan, ovatko he työssä samalla toimialalla 
vai vaihtaneet jollekin toiselle toimialalle, ja 3) kolmannessa erittelyssä lisäämme 
myös tiedon työpaikan vaihdosta. Tämä perustuu toimipaikkakoodin muutokseen, 
mikä FOLK:ssa saadaan vuotuisista työnantajatiedoista. Nämä laajentavat tarkaste-
lut ovat tärkeitä, koska työurat sisältävät ja niihin vaikuttavat yhtäältä vapaaehtoi-
set urasiirtymät, mutta toisaalta myös vastentahtoiset irtisanomiset tai joutumiset 
työttömäksi esimerkiksi määräaikaisen työsuhteen päättyessä (Bachmann & Felder 
2018). Eri henkilöiden urasekvenssien vertaaminen mahdollistaa arvion siitä, ovat-
ko urat vakautuneet tai pirstoutuneet kohorttien tai yksilöiden välillä.

Menetelmämme mahdollistaa työmarkkinastatusten ja työurien kokonaisvaltai-
sen tarkastelun elämänkulun näkökulmasta sen sijaan, että analyysissa rajauduttai-
siin vain yksittäisiin, yhden ajankohdan siirtymiin (vrt. Brzinsky-Fay & Solga 2016; 
Möhring 2016; Riekhoff 2018). Sovellamme sekvenssianalyysin eri työkaluja, jotka 
mahdollistavat erityisesti urien de/stabilisaation ja de/standardisaation arvioinnin 
kohorttien välillä. Ensiksi ryhmittelemme eri urapolut klusteroimalla samankal-
taiset polkuryhmät ja vertaamalla, kuinka moni eri kohorteissa sijoittuu mihinkin 
klusterityyppiin. Seuraavaksi laskemme jokaiselle yksilöllisen indikaattorin uran 
”turbulenssille” (sequence turbulence indicator), joka mittaa hänen uransa eri sek-
venssiyhdistelmien kompleksisuutta (Elzinga & Liefbroer 2007; ks. myös Gabadinho 
ym. 2009). Indikaattori perustuu siihen, montako kertaa henkilö siirtyy eri statusten 
välillä seurannan aikana samoin kuin siihen, kuinka pitkään hän on kulloinkin yh-
dessä statuksessa. Mitä kompleksisempi ja turbulentimpi hänen statustensa yhdis-
telmä on, sitä korkeammaksi indikaattorin arvo nousee. Mikäli turbulenssi kohoaa 
kohorttien välillä, työurat ovat epävakautuneet eli tulleet monimutkaisemmiksi 
ja hankalammin ennustettaviksi (destabiloituneet, vrt. Riekhoff 2018). Arvioim-
me tätä indikaattoria myös toimialojen eli metalli-, metsä- ja kemianteollisuudessa 
työskennelleiden välillä, samoin kuin naisten ja miesten ja eri koulutustason työnte-
kijöiden välillä (ks. taulukko 5.2.).
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Taulukko 5.2. Aineiston kuvailevat tiedot.
Aineisto: FOLK, Tilastokeskus

Syntymävuosi % Sukupuoli %
1958 8.2 Naiset 19.1 
1959 8.2 Miehet 80.9 
1960 8.1 
1961 7.1 Toimiala 
1962 6.3 Kemia 19.0 
1963 6.2 Metsä 31.0 
1964 6.7 Metalli 50.0 
1965 7.0 
1966 6.8 Koulutustaso 
1967 7.2 Perusaste 17.8 
1968 7.5 Keskiaste 64.7 
1969 6.9 Korkea-aste 17.5 
1970 7.2 
1971 6.8 N 71,764 

Viimeisenä arvioimme myös urien de/standardisoitumista. Tässä tarkastelussa so-
vellamme statusten ”entropian” indikaattoria, joka mittaa, kuinka monta yksilöä on 
kussakin iässä eli uravaiheessa samassa työmarkkinastatuksessa. Korkea entropia 
viittaisi kohoavaan erilaistumiseen yksilöiden välillä, kun taas matala entropia tar-
koittaa, että suurempi osa teollisuuden työllisistä on samassa statuksessa tietyssä 
iässä. Entropian kasvu kohorttien välillä kuvaa työurien destandardisoitumista (vrt. 
Riekhoff 2018).

Tulokset: vahva työllisyys, paljon toimiala- 
ja työpaikkaliikkuvuutta ennen ja nyt

Aloitamme sekvenssianalyyseilla muodostettujen eri työuraryhmien ja niiden ja-
kaumien tarkastelusta. Kuvioissa 5.1–5.3. on esitetty suorat jakaumat sille, missä 
statuksissa koko tarkasteltavat 14 kohorttia ovat eri ikä- eli seurantavuosinaan. 
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Kyseessä ei siis vielä ole seuranta, vaan kuviot havainnollistavat aineistossa olevien 
tilannetta vuosittain keskimäärin. Aineistoon valinnan ikävuonna 30 kaikki ovat 
työllisinä teollisuustoimialalla, ja tätä seuraavina vuosina muut statukset ovat mah-
dollisia. Kuvion 5.1. perusteella työllisinä on jokaisena seurantavuonna aina noin 
yhdeksän kymmenestä kerrallaan, eli kiinnittyminen työhön on tarkastelluilla hen-
kilöillä kauttaaltaan hyvin korkeaa. Työttömänä on ollut joitakin prosentteja aina 
jokaisena seurantavuonna, mutta työttömien osuus ei nouse noin viittä prosenttia 
korkeammaksi ikä-/seurantavuotta kohti. Vain prosentti tai kaksi on kerrallaan työ-
voiman ulkopuolella, todennäköisimmin perhevapailla tai opiskelijoina.

Kuviossa 5.2. täydennämme työmarkkinastatusten jakaumatietoja jakamalla 
työllisten ryhmät vuosittain samalla toimialalla pysyviin ja jollekin toiselle (mille 
tahansa) toimialalle siirtyviin. Toimialaa vaihtaneiden osuudet kasvavat jokaisena 
seurantavuonna lineaarisesti. 44-vuotiaista vain reilu puolet on työssä teollisuus-
toimialalla. Kuviossa 5.3. lisäämme työmarkkinastatuksiin työpaikkojen vaihdot 
(joista osa voi olla saman yrityksen eri toimipaikkoja). Korkeimmillaan jollakul-
la aineiston henkilöllä on tämän 15-vuotisen seurannan aikana ollut jopa 12 eri 
työpaikkaa. Työpaikkaa vaihtaneita on jo 31-vuotiaista viitisentoista prosenttia, ja 
vähintään kerran työpaikkaa vaihtaneiden osuus päätyy noin 80 prosenttiin seu-
rannan lopussa. Nämä voivat tuntua suurilta osuuksilta, mutta ne eivät sitä välttä-
mättä ole. Yhtäältä kyseessä voivat olla yritysten tekemät toimintojen siirrot siten, 
että esimerkiksi kiinteistönhuollon työntekijät jatkavat työtään toisella toimialalla 
teollisuusyritysten palvelu-ulkoistusten vuoksi, kuten aiemmin on keskusteltu. 

Yleisempiä syitä siirtymille ovat kuitenkin yhtäältä työpaikkojen tuhoutuminen 
ja uusien syntyminen, samoin kuin henkilöiden oma työpaikkaliikkuvuus. Teol-
listuneiden maiden osalta on puhuttu eräänlaisesta ”15 prosentin säännöstä”: näin 
suuri osuus työpaikoista katoaa joka vuosi ja osuus on yllättävän riippumaton itse 
maasta ja vuodesta (Haltiwanger ym. 2014). Etenkin pienissä ja aloittavissa yrityk-
sissä työpaikkavirrat ovat vuositasolla suuria; tämän lisäksi ”työntekijävirrat” ovat 
vielä suurempia kuin ”työpaikkavirrat” (Maunu & Räisänen 2016). Työmarkkinoi-
den mobiliteetti ja dynamiikka on siis hyvin korkeaa ja tässä viidentoista vuoden 
seurannassa luvut mahdollisesti jopa tavanomaisia yksityisen sektorin työpaikkoja 
ja niiden työntekijöitä ajatellen. Kuten kuviosta 5.1. havaittiin, liikkuvuus ei kuiten-
kaan tarkoita, että työttömyys olisi kovin yleistä.
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Kuvio 5.2. 14 kohortin vuosittaisten työmarkkinastatusten ja 
toimialaa vaihtaneiden jakaumat 30–44-vuotiaina.
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Kuvio 5.1. 14 kohortin vuosittaisten työmarkkinastatusten  
jakaumat 30–44-vuotiaina.
Aineisto: FOLK, Tilastokeskus.
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Edellä kuvattuja yksinkertaisia jakaumia työstämme seuraavaksi sekvenssianalyy-
silla. Klusteroimme sekvenssiryhmät yksilöiden välisten sekvenssien etäisyyksien ja 
erojen perusteella (soveltaen LCS-menettelyä, so. ”longest common  subsequence”). 
LCS:n etuna on, että se painottaa ryhmittelyssä pisintä yhdessä statuksessa vietet-
tyä jaksoa. Tämä on olennaista tässä tutkimuksessa: olemme kiinnostuneita ni-
menomaan poikkeamista perinteisiksi oletetuista standardityöurista, joilla oltaisiin 
kiinnittyneitä yhteen työnantajaan vakituisissa työsuhteissa mahdollisimman pit-
kään. Seuraavassa raportoimme kiinnostavimmat toimiala- ja työpaikkaulottuvuu-
den sisältävät klusteroinnit.

Kuvio 5.4. näyttää kahdeksan muodostunutta työuraklusteria niille, jotka ovat 
vaihtaneet toimialaa 30–44-vuotiaina kerran tai useammin. Yli puolet aineistom-
me henkilöistä (n=41 279) sijoittuu kuitenkin klusteriin, jossa ollaan kiinnitty-
neitä samalle toimialalle koko seuranta-ajan. Seuraavaksi yleisintä on toimialan 
vaihto melko aikaisessa vaiheessa seurantaa ja kiinnittyminen uudelle toimialalle 
koko jäljellä olevaksi seuranta-ajaksi (n=14 388). Myöhäisemmän toimialavaihdon 

Kuvio 5.3. 14 kohortin vuosittaisten työmarkkinastatusten ja 
työpaikkaa vaihtaneiden jakaumat 30–44-vuotiaina.
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on puolestaan tehnyt 7 325 henkilöä, ja 1 447–2 112 henkilöä ryhmittäin sijoittuu 
harvinaisemmille urapoluille. Niistä yhdessä henkilöt poikkeavat toisella toimi-
alalla, mutta valtaosin palaavat teollisuuden työntekijöiksi, ja toisessa tyypillistä on 
etenkin päätoiminen opiskelu ja jossain määrin työvoiman ulkopuolella oleminen 
(esim. perhesyistä). Kolme jäljellä olevaa uraryhmää sisältävät muita merkittäväm-
min työttömyyttä, mikä viittaisi yritysten ja/tai työpaikkojen katoamiseen. Yhdessä 
näistä uraryhmistä kiinnitytään uudelleen työllisiksi toiselle toimialle jokusen vuo-
den odotuksen jälkeen, mutta kahdessa uraryhmässä työttömyys jää yleisimmäk-
si statukseksi 44-vuotiaana, kun seuranta päättyy. Yhteensä näissä työttömyyteen 
päättyvissä ryhmissä on 3 402 henkilöä, mikä on vajaat viitisen prosenttia kaikista 
aineistomme henkilöistä.

Kuvio 5.5. puolestaan ikään kuin ”ristiintaulukoi” edelliset uraryhmät kohort-
tien mukaan. Kuvio osoittaa – yllättäen – että 1960-luvun alkupuolella syntyneistä 

Kuvio 5.4. Teollisuustyöntekijöiden uraryhmät sisältäen toimialan 
vaihdot. Kahdeksan klusterin jakaumat 30–44-vuotiaina.
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suurimmat osuudet eli yli 60 prosenttia ovat kiinnittyneet uraryhmään, jossa ollaan 
käytännössä koko seurannan ajan työssä samalla toimialalla. Juuri nämä ryhmät 
tulevat seurantaan mukaan 1990-luvun syvimpinä lamavuosina, kun he täyttävät 
30. Onkin arvioitava, että he ovat yhtäältä niitä onnekkaita valikoituneita, jotka ovat 
tuolloin työllisiä eivätkä työttömiä, ja toisaalta heidän seurantansa osuu vuosiin, 
jolloin uralla liikkuminen on ollut vaikeaa, kun uusien työpaikkojen synty matoi 
alamaissa useita vuosia. Toinen ero kohorttien jakautumisessa uraryhmiin on se, 
että kaikkein vanhimmat kohortit sijoittuvat noin kaksi kertaa myöhempiä useam-
min pitkää työttömyyttä ilmentävään urapolkuryhmään. He ovat todennäköisesti 
tulleet irtisanotuiksi 1990-luvun lamassa. Tämä muistuttaisi laman arpeuttavista 
vaikutuksista myös suhteellisen nuorilla aikuisilla, jotka ovat kuitenkin olleet työssä 
ennen lamaa (ainakin 30-vuotiaina). Kolmantena erona kohorttien välillä on, että 
muita suuremmat osuudet viimeisimpiin kohortteihin kuuluvista työntekijöistä si-
joittuu ryhmään, jossa toimialaa vaihdetaan suhteellisen myöhään, vasta lähempä-
nä 40. Ikävuotta.

Seuraavassa ryhmittelemme työurasekvenssit huomioiden työpaikkojen vaihdot. 
Kuvion 5.6. mukaan analyysissa muodostuu tällä kertaa viisi mielekästä uraryh-

Kuvio 5.5. Teollisuustyöntekijöiden uraryhmät sisältäen toimialan 
vaihdot, kohorteittain 1958–1971 syntyneillä.
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mää, joista ensimmäinen sisältää jälleen vakaimmin yhteen työhön eli toimipaik-
kaan kiinnittyneen uraryhmän. Siihen lukeutuu 26 573 eli yli kolmannes kaikista 
henkilöistä. Kolme seuraava ryhmää liikkuu eri määrin työpaikoista toiseen (n=10 
199–18 042), ja viidenteen ryhmään sijoittuvat kaikki pitkittyvästä työttömyydes-
tä kärsivät (n=1 935). Kohorteittain eriteltynä (kuvio 5.7.) näihin viiteen ryhmään 
sijoittuu kaikista paitsi vanhimmista kohorteista jokseenkin yhtä suuret osuudet. 
Vuosina 1958–1961 syntyneistä, siis jälleen 1990-luvun lamasta eniten kärsineistä, 
muita suuremmat osuudet sijoittuvat yhtäältä työttömyydestä kärsineiden ryhmään 
ja toisaalta myös eniten työpaikkasiirtymiä sisältävään uraryhmään.

Kuvio 5.6. Teollisuustyöntekijöiden uraryhmät sisältäen työpaikan 
vaihdot. Viiden klusterin jakaumat 30–44-vuotiaina.
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Tulokset: liikkuvuuden määrä sekä koulutus- 
ja sukupuolijaot työurilla ennallaan

Seuraavat kuviot kuvaavat urasekvenssien turbulenssia syntymäkohorteittain toi-
mialan, sukupuolen ja koulutustason mukaan. Kuvioissa 5.8.–5.10. esitämme seu-
rattavien henkilöiden työurasekvenssien vakautta tai pirstoutuneisuutta eli de/sta-
bilisaatiota havainnollistavan turbulenssi-indikaattorin tulokset toimialan mukaan. 
Indikaattorin taso viittaa eri työmarkkinastatuksissa vietettyyn aikaan ja eri status-
ten lukumäärään, painottaen samassa statuksessa vietetyn ajan kestoa eli urastatus-
ten vakautta. Mikäli henkilö olisi eri statuksessa jokaisena 15 seurantavuonna, myös 
indikaattorin arvo olisi henkilöllä 15. Toisin sanoen mitä korkeampi indikaattorin 
arvo on, sitä useampia siirtymiä henkilöillä on ollut 30–44-vuotiaina. Indikaattorin 
arvoon vaikuttaa myös aika, jonka henkilö on kerrallaan viettänyt yhdessä statuk-
sessa. Kun tarkastelemme pelkästään pääasiallista työmarkkina-asemaa, vuosien 
1958–1960 syntymäkohorteilla on ollut 30–44-vuotiaina eniten eri statuksia, käy-

Kuvio 5.7. Teollisuustyöntekijöiden uraryhmät sisältäen työpaikan 
vaihdot, kohorteittain 1958–1971 syntyneillä.
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tännössä työttömyyttä. Vuosina 1962–1966 syntyneillä turbulenssia on ollut vähi-
ten, ja vuosina 1961 ja 1967–1971 syntyneillä tältä väliltä (kuvio 5.8.). Muutokset 
ovat vähäisiä eli turbulenssi-indikaattorin vaihteluväli jää kahden ja kolmen väliin. 
Toimialatiedon lisäys (kuvio 5.9.) nostaa indikaattoriarvojen tasot kolmen ja neljän 
välille, mutta ikäkohortteja koskevat havainnot säilyvät samoina.

Työpaikanvaihtojen lisäys (kuvio 5.10.) nostaa myös turbulenssi-indikaattorin 
arvoja eniten ja paljastaa samalla hienoisia eroja eri toimialoilla työskennelleiden 
välillä. Kemianteollisuuden työntekijöillä urat ovat olleet hyvin vakaita ja turbu-
lenssin taso jokseenkin sama kaikilla syntymäkohorteilla. Metsä- ja metalliteolli-
suudessa 30-vuotiaina työskennelleiden työurilla on ollut hieman enemmän vaih-
telua. Metsäteollisuudessa uraliikkuvuutta on ollut kohorttien välillä eniten, mutta 
alkaen kohortista 1962 turbulenssi on kemian- ja metallin työntekijöitä alhaisempaa 
eli työpaikkojen vaihtoja on kertynyt vähiten. Edellä havaitut kohorttierot (vuosi-
na 1958–1960 syntyneillä eniten turbulenssia) koskevat kuvion perusteella metsä- ja 
metalliteollisuudessa 30-vuotiaina työssä olleita henkilöitä eivätkä niinkään kemi-
anteollisuuden työntekijöitä. Koska toimialaeroa ei ollut havaittavissa kuvioissa 5.8. 
eikä 5.9., aiheutuu metsä- ja metalliteollisuustyöntekijöiden korkeampi uraturbu-
lenssi siis lukuisammista työpaikan vaihdoista vanhimmilla kohorteilla, eikä esi-

Kuvio 5.8. Teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asemasekvenssien ”turbulenssi” (asteikolla 
0–15 siirtymää) keskimäärin 30–44-vuotiaina, kohorteittain ja toimialan mukaan.
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Kuvio 5.9. Teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asema- ja toimialanvaihtosekvenssien 
”turbulenssi” keskimäärin 30–44-vuotiaina, kohorteittain ja toimialan mukaan.

Kuvio 5.10. Teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asema- ja työpaikanvaihtosekvenssien 
”turbulenssi” keskimäärin 30–44-vuotiaina, kohorteittain ja toimialan mukaan.
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merkiksi korkeammasta työttömyydestä. Työttömyys, joka on vuosien 1958–1960 
kohorttien korkeamman turbulenssin todennäköisin aihe kuviossa 5.8., kohteli eri 
toimialojen työntekijöitä yhtäläisesti.

Kuvioissa 5.11.–5.13. tarkastelemme syntymäkohorttien uraturbulenssia naisilla 
ja miehillä. Naisten työurat ovat olleet miehiä mutkikkaampia. Erot säilyvät ku-
vioiden välillä jokseenkin samoina, mikä viittaisi siihen, että sukupuoliero paikan-
tuu pääasiallisen työmarkkinastatuksen vaihteluun eli naisten alhaisempaan kiin-
nittymiseen työllisiksi 30–44-vuotiaina. Kuviosta ei voi päätellä, mistä statuksesta 
ero aiheutuu, mutta todennäköisesti kyse ei ole työttömyydestä, sillä ero ei muutu 
tarkasteltavalla aikavälillä (siis suhdanteittain). Näin ollen arvelemme, että naisten 
korkeampi työmarkkina-aseman turbulenssi aiheutuu työvoiman ulkopuolella ole-
misesta, toisin sanoen miehiä enemmistä ja pitemmistä perhevapaista sekä opiske-
lusta.

Kuvioiden 5.14.–5.16. perusteella koulutustaso vaikuttaa tuloksiin siten, että 
kohorttien välille syntyy nyt merkittävämpiä eroja. Kuviossa 5.13. korkeasti kou-
lutettujen työuraturbulenssi on alhaisin, eli pääasiallinen työmarkkina-asema ollut 
seurantavuosina kaikilla kohorteilla vakain. Edes kohorteilla 1958–1960 urien epä-

Kuvio 5.11. Teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asemasekvenssien ”turbulenssi” 
keskimäärin 30–44-vuotiaina, kohorteittain ja sukupuolen mukaan.
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Kuvio 5.12. Teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asema- ja toimialanvaihtosekvenssien 
”turbulenssi” keskimäärin 30–44-vuotiaina, kohorteittain ja sukupuolen mukaan.

Kuvio 5.13. Teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asema- ja työpaikanvaihtosekvenssien 
”turbulenssi” keskimäärin 30–44-vuotiaina, kohorteittain ja sukupuolen mukaan.
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vakaus ei ollut 30–44-vuotiailla kuin hieman myöhempiä kohortteja korkeampaa. 
Sen sijaan ikäkohorttivaikutus paikantuu nyt perus- ja keskiasteen koulutuksen 
saaneille henkilöille. Matalimmin koulutetuilla työmarkkina-aseman turbulenssi 
on ollut kauttaaltaan hieman, mutta ei kovin paljon korkeampaa kuin enemmän 
koulutetuilla. (Kuvio 5.14.) Kuvioissa 5.15. ja 5.16. korkeimmin koulutettujen urien 
vakaus säilyy, mutta toimialan- ja työpaikanvaihtojen tarkastelusta paljastuu, että 
korkeakoulutetut vaihtavat työtehtäviään kaikkein useimmin. Heillä urat ovat eten-
kin työpaikan vaihdot (kuvio 5.16.) huomioiden kaikkein turbulenteimmat, mutta 
tämä aiheutuukin korkeasta työpaikkaliikkuvuudesta.

Korkeasti koulutetut siis vaihtavat työpaikkaa, mutta pysyvät muita ryhmiä 
useammin koko ajan työllisinä. Näin ollen kyseessä täyty olla vapaaehtoinen ura-
liikkuvuus. Voidaanko tällöin puhua lisääntyneestä työurien epävakaudesta? Osa 
korkeasti koulutettujen liikkuvuudesta voi toki johtua pakotetuista siirtymistä, mi-
käli etenkin määräaikaiset työsuhteet päättyvät. Kuitenkaan siirtymä työttömyyden 
kautta ei kuvaa heidän uriaan. Näin työpaikkaliikkuvuuden korkeampi taso indikoi 
heillä todennäköisemmin itse haluttuja ja valittuja siirtymiä. Kuvio 5.16. osoittaa 
myös, että tämä työpaikkaliikkuvuus on ollut korkeasti koulutetuilla suhdanteis-

Kuvio 5.14. Teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asemasekvenssien ”turbulenssi” 
keskimäärin 30–44-vuotiaina, kohorteittain ja koulutustason mukaan.
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Kuvio 5.15. Teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asema- ja toimialanvaihtosekvenssien 
”turbulenssi” keskimäärin 30–44-vuotiaina, kohorteittain ja koulutustason mukaan.

Kuvio 5.16. Teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asema- ja työpaikanvaihtosekvenssien 
”turbulenssi” keskimäärin 30–44-vuotiaina, kohorteittain ja koulutustason mukaan.



210

Aart-Jan Riekhoff, Satu Ojala & Pasi Pyöriä

Satu Ojala & Pasi Pyöriä

ta riippumatonta, kun samaan aikaan molemmissa vähemmän koulutettujen ryh-
missä liikkuvuutta on ollut selvästi eniten vuosien 1958–1960 kohorteilla ja selvästi 
vähemmän 1962 ja myöhemmin syntyneillä; pääosa tästä liikkuvuudesta selittyy 
kuitenkin jo kuviossa 5.14. eli todennäköisimmin työttömyydellä.

Kuviossa 5.17.–5.19. vertaamme teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asemia 
soveltaen niin sanottua entropiaindikaattoria, jonka vaihteluväli on 0–1. Tarkaste-
lemme siis työurien destandardisoitumista tai vaihtoehtoisesti standardoitumista. 
Ryhmittelemme syntymävuosikohortit viiteen ryhmään. Arvo nolla viittaa tilan-
teeseen, jossa kaikki kohortit ovat kyseisenä vuonna samassa statuksessa (tässä 
työllisiä seurannan lähtöiässä), kun taas arvo yksi tarkoittaisi, että kaikki olisivat 
eri statuksissa. On selvää, että ikävuosi ikävuodelta urapolut eriytyvät eli entropia 
lisääntyy seurannan aikaa myöten, mutta onko tässä kohorttien välillä eroja eli 
ovatko urat kohorttien välillä destandardoituneet tai standardoituneet? Vastaus on 
kuvioiden perusteella yllättävän lyhyt: eivät ole. Kun lisätään työmarkkina-asemaan 

Kuvio 5.17. Teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asemasekvenssien 
”entropia” (asteikolla 0–1) kohorteittain ja iän mukaan.
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toimiala- ja työpaikanvaihtotiedot, entropia lisääntyy, mutta jokseenkin yhtä lail-
la joka kohortilla. Ainoa poikkeava kohorttiryhmä ovat vuosina 1958–1960 synty-
neet. Heistä suurempi osa oli ollut seurannan alkupuoliskolla 31–40-vuotiaina eri 
statuksissa toisiinsa nähden (työttöminä, opiskelemassa, työvoiman ulkopuolella 
1990-luvun laman jälkeen), kuin myöhemmissä kohorteissa. Toinen, pienempi ero 
on, että viimeisimpien syntymäkohorttien eli 1970–1971 syntyneiden entropia oli 
aiempien kohorttien vastaavan iän tietoihin nähden suurempaa ikävuosina 38–39 – 
toisin sanoen täsmällisesti vuonna 2008 alkaneen talouskriisin yhteydessä. Talous-
suhdanteet siis aiheuttavat työurien destandardisoitumista. Kuitenkin 44-vuotiaik-
si tultaes sa eri kohorttien entropia päätyy samoihin lukemiin, eli taloussuhdanteet 
eivät ole jättäneet pysyviä jälkiä työurille, vaan erot tasaantuvat ajan myötä. Näin 
ollen työurat eivät ole 30–44-vuotiailla suomalaisilla teollisuustyöntekijöillä destan-
dardisoituneet, mutta talouskriisit ovat eriyttäneet työuria väliaikaisesti.

Arvioimme vielä lopuksi multinomiaalisella logistisella regressiolla, miten su-
kupuoli, koulutus, toimiala ja kohortti yhdessä ennakoivat sijoittumista eri työ-

Kuvio 5.18. Teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asema- ja 
toimialanvaihtosekvenssien ”entropia” kohorteittain ja iän mukaan.
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uraklustereihin työmarkkina-aseman ja toimiala- tai työpaikkaliikkuvuuden sisäl-
tävissä vertailuissa (vrt. kuviot 5.4. ja 5.6.). Taulukoissa 5.3.–5.4. raportoimamme 
keskimääräiset marginaalivaikutukset voi lukea prosentuaalisina eroina vertailta-
vien ryhmien välillä siinä, miten ryhmään kuuluminen ennakoi tietylle uraklusterille 
sijoittumista toiseen ryhmään verrattuna. Esimerkiksi taulukon 5.3. ensimmäisessä 
solussa naiset sijoittuvat yhdeksän prosenttiyksikköä miehiä epätodennäköisemmin 
uraryhmään, jossa ollaan koko seuranta-ajan työllisiä samalla toimialalla. Sen sijaan 
naiset sijoittuvat miehiä useammin niihin uraryhmiin, joissa vaihdetaan toimialaa 
tai siirrytään työvoiman ulkopuolelle. Kuitenkin siirtymä työttömäksi seurannan 
lopulla (klusteri 8) koskee useammin miehiä kuin naisia.

Perusasteen koulutuksen varassa 30-vuotiaana teollisuustyössä olleilla siirty-
mät työttömien tai työvoiman ulkopuolelle ajautuvien ryhmiin ovat koulutetumpia 
todennäköisempiä. Samalla enemmän koulutetuilla on vahvempi kiinnittyminen 
uraryhmiin, joissa ollaan koko ajan työllisinä, vaikka saatetaankin vaihtaa toimi-
alaa. Toimialoja verratessa kemianteollisuuden työntekijät ovat vaihtaneet toimialaa 
useimmin joko varhaisessa tai myöhäisessä seurannan vaiheessa, kun taas metalli- 
ja metsäteollisuuden työntekijät ovat kemianteollisuuden työntekijöitä todennäköi-
semmin yhtäältä pysyttäytyneet samalla toimialalla mutta myös useammin ajautu-
neet työttömiksi ja metalliteollisuudesta myös työvoiman ulkopuolelle. (Taulukko 
5.3.)

Kuvio 5.19. Teollisuustyöntekijöiden työmarkkina-asema- ja 
työpaikanvaihtosekvenssien ”entropia” kohorteittain ja iän mukaan.
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Taulukko 5.3. Multinomiaalinen logistinen regressio teollisuustyöntekijöiden 
uraklustereille sisältäen toimialan vaihdot.

1 2 3 4 5 6 7 8
Työlli-
senä 

samalla 
toimi-
alalla

Vaihtaa 
toimialaa 
varhain

Vaihtaa 
toimialaa 
myöhään

Työttö-
myys

Siirtyy 
työvoi-
man 

ulkopuo-
lelle

Palaa 
samalle 
toimi-
alalle

Vaihtaa 
toimialaa, 
osin työt-
tömänä

Työttö-
myys 

myöhään
Nainen (vrt. mies) -0.093*** 0.049*** 0.016*** 0.001 0.013*** -0.002 0.020*** -0.004***
Koulutus (vrt. perusaste)

Keskiaste
Korkea-aste

0.080***
-0.005

0.023***
0.110***

0.018***
0.048***

-0.032***
-0.052***

-0.072*** 
-0.075***

0.003***
0.018***

-0.003
-0.011***

-0.016***
-0.033***

Toimiala (vrt. Kemianteollisuus)
Metsäteollisuus
Metalliteollisuus

0.058***
0.032***

-0.058***
-0.043***

-0.020***
-0.008*

0.004*
0.001

0.001
0.006***

-0.001
0.007***

0.008***
0.001

0.008***
0.005***

Kohortti -0.004*** 0.003*** 0.006*** -0.003*** -0.000* -0.000* -0.002*** -0.000

Pseudo-R2 0.031
N 71,764
Estimaatit ovat keskimääräisiä marginaalivaikutuksia; *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05.

Viimeisenä taulukossa verrataan kohortteja jatkuvalla muuttujalla. Tulkinta tapah-
tuu siten, että jokaisen yhden kohortin välillä todennäköisyys lukeutua eri uraklus-
terille vahvistuu tai heikkenee -0.4–+0.6 prosenttiyksikön verran (taulukko 5.3.); täl-
löin esimerkiksi 14 kohortin välinen todennäköisyys kiinnittyä työlliseksi samalle 
toimialalle koko tarkasteluajaksi vähenee 0.4 prosenttiyksikköä jokaista ikäkohort-
tia kohti.  Samoin kohorttien välillä pienenee myös työttömyysklustereille 4 ja 7 
päätymisen todennäköisyys. Toimialan vaihtamisen todennäköisyys eri seurannan 
vaiheissa sen sijaan lisääntyy kohorttien välillä. Kohorttitulkintaa kuitenkin vai-
keuttaa se, ettemme näin tarkastellen näe epälineaarisia muutoksia, joita edellä eri-
teltyjen kuvioiden perusteella aiheutui kohorttien välille etenkin 1990-luvun laman 
yhteydessä. Summattuina kohorttiefektit ennakoivat eri uraklustereille päätymistä 
jokseenkin yhtä vahvasti kuin muutkin mallin tekijät.

Taulukon 5.4. työpaikkaliikkuvuuden sisältävän viiden klusterin tarkastelun 
mukaan naiset ovat jälleen miehiä epätodennäköisemmin vakaasti saman työnanta-
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jan palveluksessa koko seurannan ajan. He siirtyvät miehiä todennäköisemmin eri 
työpaikoille kaikissa eri seurannan vaiheissa, mutta kuitenkin miehiä harvemmin 
työttömiksi. Keski- ja korkea-asteen koulutus ennakoivat tässä tarkastelussa var-
haista ja myöhäistä työpaikkaliikkuvuutta. Matalimmin koulutetut ajautuvat muita 
useammin työttömiksi, kun taas keskiasteen koulutuksen saaneet jatkavan saman 
työnantajan palveluksessa kaikkein todennäköisimmin. Korkeasti koulutetuilla 
puolestaan jatkaminen saman työnantajan palveluksessa on epätodennäköisintä, 
varhainen työpaikkaliikkuvuus runsainta, ja päätyminen työttömäksi harvinaisin-
ta. Toimialojen välillä metalliteollisuuden työntekijöiden uraklusterit poikkeavat 
kemianteollisuuden työntekijöiden urista kaikin tavoin. Metallitoimialalla työs-
sä 30-vuotiaina olleet sijoittuvat harvinaisimmin yhden työnantajan palvelukseen 
koko seurannan ajaksi ja vaihtavat työpaikkaa useimmin eri seurannan vaiheissa. 
Kemianteollisuudessa työskennelleiden todennäköisyys päätyä työttömyyskluste-
riin on muita hieman pienempi, mutta samalla kiinnittyminen yhteen työpaikkaan 
harvinaisinta.

Taulukko 5.4. Multinomiaalinen logistinen regressio teollisuustyöntekijöiden 
uraklustereille sisältäen työpaikan vaihdot. 

1 2 3 4 5
Vakaa kiinnit-

tyminen
Varhainen 

työpaikkaliik-
kuvuus

Myöhäinen 
työpaikkaliik-

kuvuus

Työpaikka-
liikkuvuus 
seurannan 

keskivaiheilla

Työttömyys

Nainen (vrt. mies -0.089*** 0.040*** 0.018*** 0.039*** -0.008***
Koulutus (vrt. perusaste)

Keskiaste
Korkea-aste

0.026***
-0.101***

0.029***
0.126***

0.018***
0.058***

-0.043***
-0.035***

-0.029***
-0.048***

Toimiala (vrt. Kemianteollisuus)
Metsäteollisuus
Metalliteollisuus

-0.040***
-0.099***

-0.019***
0.021***

0.011***
0.017***

0.040***
0.058***

0.008***
0.004*

Kohortti 0.011*** -0.003*** -0.002*** -0.003*** -0.003***

Pseudo-R2 0.019
N 71,764
Estimaatit ovat keskimääräisiä marginaalivaikutuksia. *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05.
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Mallien 5.3. ja 5.4. estimaattien efektikoot jäävät kuitenkin suhteellisen vaatimat-
tomiksi ja koko mallien selitysasteet vain kahteen–kolmeen prosenttiin. Näin ollen 
eri uraklustereille päätymistä ennakoivat enemmän aivan muut kuin tässä esitetyt 
seikat; etenkin perheellistyminen (vrt. luku 6 tässä teoksessa sekä Järvinen ym. 
2020; Kuitto ym. 2019) sekä mahdollisesti uuden koulutuksen hankkiminen. Myös 
taloussuhdanteiden vaikutus on ensimmäisillä kohorteilla huomattava, minkä li-
neaarinen kohorttiestimaatti peittää tässä alleen. Emme myöskään voi tässä arvioi-
da yritysten koon, alueellisen sijoittumisen tai kannattavuuden työuravaikutuksia 
(vrt. Järvinen ym. 2020). 

Yhteenveto: työurat ovat ennallaan, mutta 
mitä keskiarvot peittävät alleen?

Tässä luvussa olemme tarkastelleet metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden työnteki-
jöiden työurien kehitystä 30–44-vuotiaina, 1980-luvulta lähtien. Tulokset eivät tue 
ajatusta työurien pirstoutumisesta ikäkohortista toiseen. Tämä ei tarkoita, että teol-
lisuustyöntekijöiden työurat olisivat mitenkään ”pysähtyneessä” tilassa, vaan sitä, 
että muutoksen määrä eri kohorttien työurilla on ennallaan. Työurat ovat siis alati 
olleet ja ovat yhä jatkuvassa muutoksessa, mikä puolestaan liittyy työmarkkinoi-
den työpaikka- ja työntekijävirtoihin (Maunu & Räisänen 2016). Suhdannetekijöil-
lä on työuriin jokin merkitys siinä mielessä, että taloudelliset kriisit ovat lisänneet 
työurien epävakautta tilapäisesti. Eritoten 1990-luvun talouslama vaikutti teolli-
suustyöntekijöiden nuorten aikuisten työurakehitykseen, mutta heilläkin erot ta-
soittuivat myöhempien kohorttien tasolle 44-vuotiaiksi tultaessa. 1990-luvun laman 
jälkeisillä kohorteilla työurat ovat kehittyneet yllättävän samankaltaisesti kohortti 
kohortilta.

1990-luvun alkupuolen lamaa lukuun ottamatta teollisuustyöntekijöiden työ-
urien kehitystä luonnehtiikin suurten murrosten sijaan ennen kaikkea jatkuvuus 
niin muutoksen määrässä kuin työurien jaoissa eli naisten ja miesten ja eri kou-
lutustasoryhmien urasegmentaatiossa. Kaikkina tutkittuina ajanjaksoina työmark-
kina-asema oli epävakaampi erityisesti naisilla ja kaikkein alhaisimman koulu-
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tustason työntekijöillä (vrt. Kauhanen & Napari 2011; Stawarz 2018). Miltään osin 
havainto ei kuitenkaan tarkoita, työpaikan vaihto tai uuden työn löytäminen olisi 
näille ryhmille mahdotonta vaan työlliseksi kiinnittyminen oli kaikilla teollisuus-
työntekijöillä kauttaaltaan hyvin korkeaa, vaikka se sisälsikin erilaisia toimiala- ja 
työpaikkasiirtymiä. Aiemmassa Böckermanin ryhmän (2012) tutkimuksessa sa-
moin kuin Jolkkosen ryhmän (2012) havainnoissa rutiinitehtävistä pois jääneiden ja 
irtisanottujen työttömyys jäi lyhytaikaiseksi ja uudelleentyöllistyminen oli toden-
näköistä myös matalasti koulutetuille.

Liikkuvuus työpaikkojen välillä on samalla suurinta korkeimmin koulutetuilla. 
Heillä työurien heterogeenisyys on todennäköisesti vapaaehtoista, koska työmark-
kina-aseman mukainen vaihtelu on pienintä eli kiinnittyminen työllisiksi suurinta 
(vrt. Bachmann & Felder 2018). Korkeasti koulutetuilla työntekijöillä on paremmat 
mahdollisuudet neuvotella asemastaan ja vaihtaa työpaikkaa, kun sen sijaan alem-
man koulutustason työtekijät ovat alttiimpia taloudellisten kriisien vaikutuksille; 
naiset puolestaan käyttävät perhevapaista suuremman osan ja ovat useammin työ-
markkinoilta sivussa 30–44-vuotiaina (vrt. Kauhanen & Napari 2011; Kuitto ym. 
2019).

Tutkimuksemme kattama historiallisten vuosien ajanjakso on suhteellisen pitkä 
(vuodet 1988–2015, vrt. taulukko 5.1.), mutta silti se vaikuttaa olleen lyhyt väestö-
muutosten kaikkien vaikutusten arvioimiseksi. Emme voineet huomioida asetel-
massa työuria eri ikävaiheissa, emmekä sitä, miten koulutustason nousu kohorttien 
välillä mahdollisesti vaikuttaa havaintoihimme. Myös valikoituminen otokseen on 
vaikuttanut analyysiin: koska tutkimukseen on eri lähtövuosina poimittu nimen-
omaan työllisiä teollisuustyöntekijöitä, tutkittaviin kuulumattomien osuus riippuu 
kokonaistyöttömyysasteesta. Etenkin 1990-luvun talouslaman oloissa tutkimuk-
seen mukaan 30-vuotiaina tulleet ikäkohortit edustavat valikoitunutta joukkoa, kun 
työllisyysaste oli vain noin 60 prosentin luokkaa (SVT 2017a). Aiemmissa tutkimuk-
sissa ei kuitenkaan ole havaittu yleistä kehitystä työurien pirstoutumisen suuntaan 
(Biemann ym. 2011; Hollister 2011; Järnefelt 2016; Järvinen ym. 2020; Peutere ym. 
2017; Van Winkle & Fasang 2017).

Koulutustason nousu syntymäkohortista toiseen (1958–1971; SVT 2017b) antaisi 
kuitenkin olettaa periodivaikutuksen ilmenevän nuorempien, paremmin koulutet-
tujen ikäryhmien työmarkkina-aseman paranemisena. Työllistävien yritysten osaa-
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misvaatimukset ja henkilöiden taidot ovat kohonneet, mikä saattaa selittää rekrytoi-
tujen henkilöiden työurien vakaata kehitystä, varsinkin kun palvelutyötä on samaan 
aikaan ulkoistettu. 14 kohortin välillä muutos ei vielä liene suunnatonta, mutta 
etenkin teknologian kehittämisen ja kehityksen myötä 2000-luvulla teollisuustyös-
säkin on oletettavasti edellytetty uudelta rekrytoitavalta työvoimalta aiempaa ana-
lyyttisempaa ja vuorovaikutteisempaa otetta työtehtäviin (Spitz-Oener 2006, 236). 
Saattaa kuitenkin olla, että muutos ei näy työhön kiinnittyneillä työuraindikaat-
toreissa, vaan koskee enemmän työn sisältöjä. Tietoteknologioiden yhteyksiä työ-
paikkojen tulevaisuuteen eritellyt Arntzin ryhmä (2016, 23–24) onkin arvioinut, että 
työpaikkojen massiivisen kadon sijaan työpaikat, työntekijät ja ammatit sopeutuvat 
uusiin tehtäviin.

Koulutustason kohoamisen ja tehtäväsisältöjen, pikemminkin kuin työmarkki-
na-asemien, muutoksen ohella työuria mahdollisesti näennäisesti vakauttava seik-
ka ovat työvoiman käytön muutokset teollisuusaloilla. Mikäli tarkastelemiemme 
teollisuustoimialojen kohdalla pitää paikkansa, että työvoiman määrän muutos 
(hienoinen väheneminen, luku 2) on liittynyt palvelutoimintojen ulkoistamiseen, 
on rekrytoitava työvoima tällöin ollut vuosi vuodelta enemmän ammatti- ja kor-
keammin koulutettua teknisten ja luonnontieteiden alojen ammattityövoimaa. Näin 
viimeisimpien kohorttien työlliseksi kiinnittymisen vakaudesta osa selittyisi sillä, 
että korkeammat osuudet 30-vuotiaina aloilla työskentelevistä olisivat eräänlaista 
ydintyövoimaa.

Tutkimuksessa arvioimme lyhyesti tilastollisia eroja sukupuolen, ikäkohorttien, 
koulutustasojen ja toimialojen mukaan. Kaikki ne eriyttivät työuria omilta osiltaan. 
Myös muut taustatekijät, etenkin yritys- ja aluetekijät, vaikuttanevat eri kohorttien 
työurien suhteelliseen kehitykseen. Havaintojemme perusteella suomalaisen teol-
lisuustyöntekijän työura sisältää paljon liikkuvuutta, mutta on samalla työlliseksi 
kiinnittymisen osalta kohtuullisen vakaa. Suhdanteille altteimpia ovat olleet me-
tallialojen työntekijät ja vaatimattomimmin koulutetut, mutta vain hyvin pieni osa 
työntekijöistä on ajautunut työttömäksi pysyvämmin. 

Samalla alituinen työn ja sen välineiden evoluutio väistämättä tarkoittaa myös 
sitä, että jotkin työtehtävät jäävät historiaan. David H. Autor (2014) on arvioinut, 
että teknologisen kehityksen vaikutusta työpaikkojen katoon on liioiteltu, koska 
sen myötä korkeasti koulutetun työvoiman kysyntä lisääntyy, ansiot kehittyvät 
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myönteisesti ja tuottavuuskehitys vahvistuu. Tämä kehitys sisältää kuitenkin myös 
välittömiä työpaikkamenetyksiä, ja lisäykset kansantalouteen voivat toteutua välil-
lisesti, kun yritykset vaikkapa teknologiainvestointiensa myötä saavuttavat jalansi-
jaa uusilla markkinoilla. Tällaisen teknologian mahdollistaman periodimuutoksen 
kohdalla työorganisaatioiden ja työntekijöiden on mahdollista toimia työpaikkojen 
jatkuvuuden turvaamiseksi. Työvoima-, aikuis- ja henkilöstökoulutus turvaavat 
henkilöiden osaamisen sovittamista uusien työtehtävien vaatimuksiin joko samassa 
tai seuraavassa työpaikassa.

Kirjan seuraavissa luvuissa tarkastelemme yksityiskohtaisemmin teollisuus-
työntekijöiden työurien kehitystä suhteessa heidän koulutukseensa, sukupuoleen-
sa ja palkkatasoonsa (luvut 6 ja 7). Luvussa 8 käsittelemme yritystason tekijöitä, 
muun muassa työllistävien yritysten taloudellista asemaa sekä tutkimus- ja kehi-
tysinvestointeja. On syytä olettaa, että nämä investoinnit vaikuttavat yritysten sel-
viytymiseen ja kasvuun; niiden työuravaikutukset ovat kuitenkin epävarmempia. 
Voinemme kuitenkin olettaa, että uusien teknologiainvestointien aikaansaama 
tuottavuuden kasvu tuo uusia kilpailuetuja, parantaa kannattavuutta ja tuottaa or-
gaanista kasvua, mikä puolestaan vahvistaa yksittäisten työntekijöiden osaamista. 
Kun siis yritys investoi uuteen teknologiaan ja erityisesti tutkimukseen ja tuoteke-
hitykseen, investoinnit parantavat työntekijöiden ammattitaitoa ja osaamista ja sitä 
kautta heidän mahdollisuuksiaan työllistyä ja edetä urallaan – mikä taas parantaa 
työurien vakautta (ks. Böckerman ym. 2012; Green 2013; Pekkala Kerr ym. 2016). 
Työntekijöillä puolestaan mahdollisuudet oppia työssä ja osallistua henkilöstökou-
lutukseen vahvistavat työuria (Boockmann & Steffes 2010). Käsityksemme mukaan 
tämän tutkimuksen tulosten piirtämä kuva teollisuustyöntekijöiden vakaasta kiin-
nittymisestä erilaisille työurille selittyy ensisijaisesti suomalaisten teollisuusyritys-
ten ja ammattitaitoisen työvoiman pitkään jatkuneella korkealaatuisten tuotteiden 
kehitystyöllä.
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