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Tiivistelmä 

Tausta ja tavoitteet 
Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että suurin osa korkean kuolleisuuden ammateista on työnte-
kijäammatteja, alhaisen kuolleisuuden ammatit taas erityisasiantuntija-ammatteja (Notkola ym. 1995, 
Pensola ym. 2004, 2012, SCB 2012). Ammatit, joista siirrytään keskimääräistä useammin työkyvyt-
tömyyseläkkeelle ovat osittain samoja kuin korkean kuolleisuuden ammatit (Pensola ym. 2010). Kor-
kean riskin ammatit kuitenkin myös poikkeavat toisistaan, sillä syyt työkyvyttömyyden ja kuolleisuu-
den taustalla ovat osin erilaisia. Sosioekonomisten erojen kaventamiseksi ja ennaltaehkäisevän työn 
tukemiseksi on tärkeää löytää niitä ammatteja ja ammattialoja, joissa kuolleisuus ja ennenaikainen 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ovat keskimääräistä yleisempiä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 15 vuoden seuranta-ajalla palkansaajien ammattiryh-
mittäisiä eroja kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä pitkään samassa ammatissa 
toimineilla. Näin voitiin tunnistaa erityisen raskaita ammatteja, joissa kuolleisuus ja työkyvyttö-
myyseläkkeiden alkavuus oli keskimääräistä yleisempää. Eroja tarkasteltiin kuolinsyittäin ja työky-
vyttömyyseläkkeen diagnoosien mukaan sekä koulutuksen ja tulojen ollessa huomioituna. Lisäksi 
selvitettiin, ovatko ammattiryhmittäiset erot palkansaajilla samanlaisia kuolleisuudessa ja työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtymisessä. Tavoitteena oli myös selvittää, ovatko ammattien väliset kuolleisuuserot 
eläkeläisten keskuudessa entisen ammatin mukaan samanlaisia kuin työssä olevilla. 

Aineisto ja menetelmät 
Tutkimuksen aineistona oli Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen rekistereistä koottu yksilötasoi-
nen pitkittäisaineisto kaikista palkansaajista ja eläkeläisistä vuoden 2000 lopussa. Tutkimuksessa tar-
kasteltiin samassa ammatissa vuosina 1995 ja 2000 toimineita palkansaajia. Kuolleisuusseurannassa 
olivat mukana kaikki vuoden 2000 lopun 30–64-vuotiaat palkansaajat (henkilövuosia 11 945 931 ja 
kuolleita 42 432) ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen seurannassa kaikki 30–54-vuotiaat (henki-
lövuosia 6 387 729 ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 39 036). Vuoden 2000 lopun 30-64-vuoti-
aitten eläkeläisen kuolleisuutta tarkasteltiin vuoden 1995 ammatin mukaan (henkilövuosia 1 040 083 
ja kuolleita 15 495). Seuranta-aika oli 2001–2015. Ammattiryhmille laskettiin ikävakioidut kuollei-
suusluvut (SDR) käyttäen suoraa ikävakiointia sekä vakioidut kuolleisuussuhteet (SMR) (Armitage 
ym. 2005). Vastaavia menetelmiä käytettiin ammattiryhmittäisten työkyvyttömyyden alkavuusriskien 
laskemisessa. 

Tulokset 
Seuranta-ajalla palkansaajien kuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden oli naisilla 241 ja miehillä 
493. Ammattien välillä oli merkittäviä kuolleisuuseroja. Kaikki keskimääräistä korkeamman kuol-
leisuuden ammatit olivat työntekijäammatteja, paitsi naisilla kuolleisuus oli keskivertopalkansaajaa 
korkeampaa myös pienyritysten johtajilla, toimittajilla ja kirjailijoilla sekä sähkötekniikan asian-
tuntijoilla. Kuolleisuus oli korkeaa etenkin useilla erikoistumattomilla työntekijöillä sekä rakennus, 
metalli-, paperi- ja kuljetusaloilla. Naisilla keskimääräistä korkeamman kuolleisuuden ammatteja oli 
19, miehillä 33. Alhaisen kuolleisuuden ammatteja oli naisilla 13 ja miehillä 31. Ne olivat kaikki 
asiantuntija-ammatteja, naisilla lastenhoitajia ja päiväkotiapulaisia lukuun ottamatta. 

Kasvainkuolleisuudessa erot ammattien välillä olivat maltilliset. Korkean kasvainkuollei-
suuden ammatit olivat pääasiassa työntekijäammatteja, naisilla mukana oli myös joitain asiantuntija-
ammatteja. Keuhkosyöpäkuolleisuudessa erot ammattien välillä olivat suuremmat ja korkean kuol-
leisuuden ammatit pääasiassa työntekijäammatteja. Poikkeuksena olivat naistoimittajat ja kirjailijat. 
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Rintasyövässä erot ammattien välillä olivat naisilla pieniä. Kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin 
oli yleisempää miehillä ja työntekijäammateissa. Hengityselinten sairaudet oli melko harvinainen kuo-
linsyy. Siinä kaikki keskimääräistä korkeamman kuolleisuuden ammatit olivat työntekijäammatteja. 
Tapaturma- ja väkivaltakuolleisuudessa miehillä korostuivat teollisuuden työntekijäammatit. Alkoho-
likuolleisuus oli miehillä viisinkertaista naisiin verrattuna. Ammattien väliset erot olivat alkoholikuol-
leisuudessa suuremmat kuin kokonaiskuolleisuudessa sekä miehillä että naisilla. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle 100 000 palkansaajaa kohti siirtyi naisista 625 ja miehistä 597. 
Naisilla oli 35 ja miehillä 45 ammattia, joissa työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin keskimääräistä 
yleisemmin. Sekä naisilla että miehillä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yleistä monessa 
työntekijäammatissa usealla eri ammattialalla. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli kes-
kimääräistä yleisempää lentokapteeneilla, -perämiehillä ja lennonjohdolla. Työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyminen oli naisilla yleistä myös verovalmistelijoilla ja sosiaaliturvatoimihenkilöillä ja miehillä 
palomiehillä. Tules-syissä kaikki korkean työkyvyttömyyden ammatit olivat työntekijäammatteja, 
mielenterveyssyissä oli myös joitain asiantuntija-ammatteja kuten papit. Työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyminen oli naisilla keskimääräistä harvinaisempaa 42 ammatissa, miehillä 43 ammatissa. Nämä 
olivat pääosin asiantuntija-ammatteja. 

Useissa ammateissa sekä kuolleisuus- että työkyvyttömyyseläkeriski olivat korkeita. Naisilla 
tällaisia ammatteja oli 12, miehillä 29. Ammatit, joissa naisilla ja miehillä sekä kuolleisuus että työky-
vyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli keskimääräistä yleisempää, olivat siivoojat, kiinteistönhuoltajat, 
sekatyöntekijät, pakkaajat ja lajittelijat, rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät, tarjoilijat puutavaran-
käsittelijät sekä painajat ja paperituotteiden valmistajat. Miehillä tähän ryhmään kuului myös useita 
rakennusalan ja metalliteollisuuden työntekijöitä, kuljetusalan työntekijöitä, elintarvikealan työnte-
kijöitä sekä muun muassa muovi- ja kumituotteiden valmistajat, kodinhoitajat ja henkilökohtaiset 
avustajat sekä mielenterveys-, kehitysvammaisten ja sosiaalialan hoitajat. Naisilla kyseisiä ammatteja 
olivat lisäksi sairaala- ja hoitoapulaiset, puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksen hoitajat, elektronisten lait-
teiden kokoonpanijat sekä hienomekaanikot ja taideteollisuustyöntekijät. 

Osa ammattien välisistä eroista selittyi koulutuksella tai tuloilla, mutta ammattiin liittyvillä 
tekijöillä vaikuttaa olevan myös näistä riippumaton vaikutus työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuteen 
ja kuolleisuuteen. Paitsi että raskas työ ajaa ennenaikaisesti eläkkeelle, kuolinsyyt viittaavat myös epä-
terveellisiin elintapoihin ja riskikäyttäytymiseen. Näin oli esimerkiksi useassa rakennusalan, metalli-
teollisuuden sekä puu- ja paperiteollisuuden ammatissa sekä useilla erikoistumattomilla työntekijöillä 
kuten siivoojilla. 

Johtopäätökset 
Ammattien väliset terveyserot vaikuttavat melko pysyviltä (vrt. Notkola ym. 1995). Korkean kuollei-
suuden ja työkyvyttömyyseläkealkavuuden ammatit ovat pääosin ammatteja, joissa työ on fyysisesti 
raskasta (vrt. Sutela & Lehto 2014) ja ammatissa altistuu esimerkiksi erilaisille kemiallisille riskite-
kijöille (vrt. Louhelainen ym. 2017). Kuitenkin useassa ammatissa kuolinsyyt viittaavat myös elinta-
voista johtuviin syihin. Terveyserojen kaventamiseksi ja työurien pidentämiseksi tarvitaan useita eri 
lähestymistapoja ja toimenpiteitä. Parantamalla fyysisiä ja psykososiaalisia työoloja voidaan vaikuttaa 
paitsi työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuteen, myös elintapoihin ja sitä kautta useisiin kuolinsyihin 
(vrt. Heikkilä ym. 2012, Hemmingsson & Lundberg 1998, San Jose ym. 2000).  Työpaikkoihin koh-
distuvalla terveyskäyttäytymiseen vaikuttavalla työllä voidaan koettaa vaikuttaa riskikäyttäytymiseen. 
Erityisiä toimia tulisi suunnata niihin ammatteihin, joissa kuolleisuuden tai työkyvyttömyyden ris-
kit ovat suurimmat. Terveyspalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus sekä työelämässä että sen 
ulkopuolella oleville on myös tärkeää. Terveyspalveluiden saatavuuden toteutumista etenkin korkean 
kuolleisuuden ja työkyvyttömyysriskin ammateissa tulisi seurata nyt tekeillä olevien sosiaali- ja terve-
ysalan uudistusten toteutuessa. Lisäksi tulisi selvittää, onko eläkeuudistuksessa otettu tarpeeksi hyvin 
huomioon erityisen raskaat ammatit. 
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Summary 

Background 
Previous studies have shown that most occupations with high mortality rates are low-skill occupations, 
whereas mortality rates are lower in high-skill occupations (Notkola et al. 1995, Pensola et al. 2004, 
2012, SCB 2012). The occupations with higher than average disability retirement incidence are partly 
the same as those with high mortality rates (Pensola et al. 2010). There are, nevertheless, differences 
within the high-risk occupations, as the causes of disability and mortality may differ. In order to reduce 
socioeconomic inequalities and promote preventive measures it is important to identify the occupations 
where mortality and disability retirement rates are above average. 

Aims 
The purpose of this study was to examine the differences by occupation in mortality and disability 
retirement incidence over a follow-up period of 15 years among persons employed in the same 
occupation for a long period of time. Thus, we were able to identify the most strenuous occupations, 
where rates of mortality and disability retirement incidence were above average. The differences were 
examined in relation to the causes of death and the disability retirement diagnoses, also taking into 
account the level of education and income. Furthermore, the study examined whether the differences 
between occupations were similar among the employees with regard to mortality and disability 
retirement. Another aim of the study was to examine whether there were similar differences in mortality 
by occupation among retirees and those still in employment. 

Material and methods 
The material used in this study was longitudinal register-based data collected by Statistics Finland and 
the Finnish Centre for Pensions and including all employees and retirees in Finland at the end of the 
year 2000. The study examined employees working in the same occupation in the years 1995 and 2000. 
The mortality follow-up included all employees aged 30-64 at the end of 2000 (11 945 931 person-
years and 42 432 deceased). The disability retirement follow-up included all persons aged 30-54 (6 387 
729 person-years and 39 036 disability retirement cases). Mortality among retirees aged 30-64 at the 
end of 2000 was examined with regard to their occupation in 1995 (1 040 083 person-years and 15 495 
deceased). The follow-up period ran from 2001 until 2015. For the various occupations standardized 
death rates (SDR) were calculated utilizing direct age adjustment and standardized mortality ratios 
(SMR) (Armitage et al. 2005). Corresponding methods were used for calculating the hazard ratio of 
disability retirement by occupation. 

Results 
During the follow-up period employee mortality rates per 100 000 person-years were 241 among 
women and 493 among men. There were significant differences in mortality between the occupations. 
All the occupations with higher than average mortality were low-skill occupations. The only exception 
among the women were managers of small enterprises, authors, journalists and other writers, 
electrical engineering technicians, whose mortality was also higher than average. Mortality was 
high among elementary employees in particular, and in the construction, metal, pulp and paper and 
transport industries. Mortality was higher than average in 19 occupations among the women and in 
33 occupations among the men. Mortality was low in 13 occupations among the women and in 31 
occupations among the men. These were all high-skill occupations, except for female childminders 
and kindergarten assistants. 
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Differences in mortality from neoplasms between occupations were moderate. Occupations with high 
mortality from neoplasms were mostly low-skill, although among women high neoplasm incidence 
also occurred in some high-skill occupations. There were more significant differences in mortality from 
lung cancer between the occupations and high mortality occurred primarily in low-skill occupations, 
with the exception being female authors, journalists and other writers. Among women, the differences 
in breast cancer incidence between occupations were modest. Mortality from cardiovascular disease 
was higher among men and in low-skill occupations. Respiratory diseases were a relatively uncommon 
cause of death. All occupations with higher than average mortality from respiratory disease were low-
skill. Mortality from accidents and violence occurred predominantly among men in low-skill industrial 
occupations. Mortality from alcohol-related diseases was five times higher among men than among 
women. The differences in alcohol-related mortality rates between occupations were more significant 
than in the total mortality rates for both men and women. 

625 women and 597 men per 100 000 employees transitioned into disability retirement. 
Among women there were 35 occupations and among men 45 occupations where disability retirement 
incidence was higher than average. Among both women and men disability retirement was common in 
many low-skill occupations in various fields. Disability retirement incidence was also above average 
among aircraft pilots and related associate professionals and air traffic controllers. Among women 
disability retirement was also common among government tax and excise officials and government 
social benefits officials, whereas fire-fighters had a higher incidence among men. All the occupations 
where musculoskeletal disorders were a predominant cause of disability retirement were low-skill. 
Psychiatric diagnoses leading to disability also occurred among some high-skill occupations, such as 
parish clergy. Disability retirement incidence was below average in 42 occupations among women and 
in 43 occupations among men. These occupations were predominantly high-skill. 

In several occupations both the risks of mortality and of disability retirement were high. 
High-risk incidence occurred in 12 occupations among women and in 29 occupations among men. 
Occupations where both mortality and disability retirement incidence was higher than average 
among both women and men included cleaners, building caretakers, building construction labourers, 
manufacturing labourers, transport labourers and freight handlers, waiters, wood treaters, printing-
machine operators, paper-products machine operators. Other occupations held by men in this group 
included many low-skill occupations in the construction and metal, transport and food industries 
along with rubber- and plastic-products machine operators, home care assistants and personal care 
workers, as well as practical mental nurses, mental handicap nurses and social work assistants. High-
incidence occupations held by women included assistant nurses and hospital ward assistants, telephone 
switchboard operators and emergency officers, electronic-equipment assemblers, precision, handicraft, 
craft printing and related trades workers. 

Some of the differences between occupations can be attributed to education or level of 
income, but it seems factors related to the occupation itself may have an independent effect on the 
incidence of disability retirement and mortality. Physically strenuous work may lead to premature 
retirement, but the causes of death also indicate a higher incidence of unhealthy lifestyles and risk 
behaviours in many occupations in the construction, metal, pulp and paper industries as well as among 
non-specialized employees such as cleaners. 

Conclusions 
The health differences between the occupations seem to be fairly constant (see Notkola et al. 2005). 
High mortality and disability retirement incidence predominantly occur in physically strenuous 
occupations (see Sutela & Lehto 2014) and in occupations where exposure to chemical risk factors 
is a hazard (see Louhelainen et al. 2017). In many occupations, however, the causes of death also 
appear to be related to lifestyle habits. Reducing health differences and prolonging working careers 
requires a variety of approaches and interventions. Improving the physical and psychosocial working 
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conditions may have an effect not only on the disability retirement incidence but also on lifestyle habits 
and consequently on the causes of death (see Heikkilä et al. 2012, Hemmingsson & Lundberg 1998, 
San Jose et al. 2000). Interventions in the workplace aimed at changing health behaviour may be a 
way to influence risk behaviour. Targeted interventions should be aimed at the occupations with the 
highest mortality and disability rates. Adequate and equitable availability of health care services both 
during and after employment is also significant. Availability of health care services in occupations 
with high risk of mortality and disability retirement must be monitored as the upcoming social and 
health services reforms are being implemented. In addition, it must be determined whether physically 
strenuous occupations were sufficiently considered in the recent pension reform. 
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Liitetaulukko 22. Ammattien alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrät, ikävakioitu 
työkyvyttömyyseläkealkavuus (TkeA alkavuus 100 000 kohden) sekä suhteellinen työ-
kyvyttömyyseläkealkavuus (STA ja 95 %:n luottamusvälit) mielenterveysperusteisissa 
työkyvyttömyyseläkkeissä 30–54-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Liitetaulukko 23. Ammattien alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrät, ikävakioitu 
työkyvyttömyyseläkealkavuus (TkeA alkavuus 100 000 kohden) sekä suhteellinen työ-
kyvyttömyyseläkealkavuus (STAja 95 %:n luottamusvälit) tules-perusteisissa työkyvyt-
tömyyseläkkeissä 30–54-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Liitetaulukko 24. Ammattien koulutusvakioitu ja tulovakioitu suhteellinen työkyvyttö-
myyseläkealkavuus (STA ja 95 %:n luottamusvälit) kaikissa työkyvyttömyyseläkkeissä 
30–54-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

18 
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1. Johdanto 

1.1 Miksi ammattien välisiä eroja on tutkittava? 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ammattien välisiä eroja sekä kuolleisuudessa että 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä palkansaajilla. Ammattiryhmittäisen tarkastelun 
avulla voidaan tunnistaa kuormittavat ja erityistoimenpiteitä vaativat ammatit. Kuollei-
suus on äärimmäisin terveyserojen mittari. Monissa sairauksissa on pitkät latenssiajat, 
joten kuolleisuus ilmenee vasta pidemmän ajan kuluttua. Työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyminen puolestaan liittyy nopeammin konkretisoituviin riskeihin. Työkyvyttömyys-
eläkkeiden alkavuuden yhdistäminen ammattiryhmittäiseen kuolleisuustutkimukseen 
antaa tarkemman kuvan ammattiryhmittäisistä terveyseroista. Esimerkiksi yleisimmät 
työkyvyttömyyseläkkeen taustalla olevat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielentervey-
den häiriöt johtavat kuolemaan korkeintaan välillisesti, mutta vaikuttavat merkittävällä 
tavalla yksilön elämään, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. 

Ammattiryhmien välisten kuolleisuus- ja sairastavuuserojen selvittäminen on 
tärkeää, sillä niin voidaan tunnistaa ammatteihin liittyviä riskejä ja ennaltaehkäistä niitä. 
Pitkän aikavälin tarkasteluissa voidaan hahmottaa myös laajempia kehityskulkuja. Työ-
elämää ei vieläkään voida pitää täysin turvallisena, vaikka siihen liittyvät riskit ovat osit-
tain erilaisia kuin aiemmin. Työn kasvavat henkiset vaatimukset saattavat olla riskitekijä 
erityisesti vaativampaa kognitiivista työtä tekeville työntekijöille (Benavides ym. 2003). 
Työ korkean kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden ammattien tunnistamiseksi ja tausta-
syiden selvittämiseksi on edelleen tärkeää sosioekonomisten erojen pienentämiseksi. 

1.2 Yleinen kehitys kuolleisuudessa ja
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 
Ikävakioitu kokonaiskuolleisuus on 15–64-vuotiailla laskenut vuodesta 1995 vuoteen 
2016 (kuvio 1). Miehillä kokonaiskuolleisuuden lasku on vuodesta 1995 lähtien ollut 
yhtäjaksoista vuosia 2003–2007 lukuun ottamatta. Naisilla kuolleisuus on ollut laskussa 
2000-luvun puolivälistä alkaen. Sen sijaan vuonna 2016 kuolleisuus ei kummallakaan 
sukupuolella laskenut aiemmasta. Työikäisten miesten kuolleisuus on vähentynyt naisia 
nopeammin, mikä on kuronut umpeen sukupuolten välistä eroa kuolleisuudessa. Mies-
ten kuolleisuus oli kuitenkin edelleen 2,2-kertaista naisten kuolleisuutta korkeampaa 
vuonna 2016. 



20  

  

 
  

         

 
 
 
 
 

 
 

Kuvio 1. Ikävakioitu kokonaiskuolleisuus (100 000 henkilöä kohden) 15–64-vuotiailla
naisilla ja miehillävuosina 1995–2016. (Tilastokeskus 2017) 

Kasvainten aiheuttamat kuolemat ovat vähentyneet 1990-luvun puolivälin noin 84:stä 
noin 63:een 100 000 työikäistä naista kohden vuonna 2016 (kuvio 2). Kasvaimet ovat 
silti työikäisten naisten ylivoimaisesti yleisin kuolinsyy. Kuolleisuus verenkiertoelin-
ten sairauksiin oli naisilla 1970-luvun alussa lähes seitsenkertaista nykyiseen tasoon 
verrattuna (Tilastokeskus 2017). 1990-luvun puoliväliin mennessä naisten verenkierto-
elinsairauskuolleisuus saavutti tason, jossa noin 40 työikäistä 100 000:sta kuoli veren-
kiertoelinten sairauksiin. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kuolleisuus on 
tästä vielä puolittunut. Verenkiertoelinten sairaudet on silti työikäisten naisten toisiksi 
yleisin kuolinsyy. Tapaturmat ja väkivaltaiset kuolinsyyt ovat harvinaistuneet viimeisen 
kahden vuosikymmenen aikana. Sen sijaan alkoholikuolleisuus yleistyi naisilla ensin 
1990-luvun puolivälistä vuoteen 2008. Tämän jälkeen alkoholikuolleisuudessakin on 
tapahtunut laskua. 
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Kuvio 2. Ikävakioitu kuolleisuus (100 000 henkilöä kohden) kuolemansyittäin
15–64-vuotiailla naisilla vuosina 1995–2016. (Tilastokeskus 2017) 

Verenkiertoelinten sairaudet on merkittävin työikäisten miesten kuolinsyy, vaikka kuol-
leisuus on laskenut viimeisten kymmenien vuosien aikana merkittävästi (kuvio 3). 
Verenkiertoelinsairauksiin kuoli vuonna 2016 noin 79 miestä 100 000 henkilöä kohti, 
kun vielä 1970-luvun puolivälissä kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin oli tähän 
verrattuna viisinkertaista. Työikäisten miesten toiseksi yleisin kuolinsyy 2010-luvulla 
oli kasvaimet, kun se tätä aiemmin oli tapaturma- ja väkivaltakuolemat. Vaikka myös 
kasvainkuolleisuus on viimeisen kahdenvuosikymmenen aikana vähentynyt noin 30 
prosenttia, on kehitys ollut vielä nopeampaa tapaturma- ja väkivaltakuolleisuudessa. 
Tapaturmat ja väkivaltaisten kuolinsyiden väheneminen liittyy miehillä erityisesti itse-
murhien vähenemiseen. Itsemurhakuolleisuus on miehillä puolittunut viimeisen kahden 
vuosikymmenen aikana. Sen sijaan alkoholiperäisten kuolemien lisääntyminen vuoden 
2003 jälkeen näkyy tilastoissa selvästi. Alkoholikuolleisuus nousi miehillä vuodesta 
2003 vuoteen 2007 noin 58:sta noin 79:ään 100 000 henkilöä kohden, mikä tarkoittaa 
yli 35 %:n kasvua. Hengityselinten sairaudet ovat työikäisen väestön kuolinsyynä sel-
västi harvinaisempia kuin koko väestössä. Hengityselinsairauskuolleisuudessa tapahtui 
selkeä aleneminen 2000-luvun alussa. 
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Kuvio 3. Ikävakioitu kuolleisuus (100 000 henkilöä kohden) kuolemansyittäin
15–64-vuotiailla miehillä vuosina 1995–2016. (Tilastokeskus 2017) 

Kuolleisuuden tapaan myös työkyvyttömyyseläkettä saavien työikäisten määrä on las-
kenut 1990-luvun puolivälistä 2000-luvulle tultaessa ja sitten taas 2010-luvulla (kuviot 
4 ja 5). Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeensaajia oli 1990-luvun puolivälissä 
noin 250 000 ja vuonna 2017 alle 150 000. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2000-
luvun alkuvuosina vuosittain hieman enemmän miehiä kuin naisia. Vuodesta 2010 alkaen 
on naisia siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle miehiä useammin. (ETK 2017a.) Vuonna 
2016 Suomessa asuvissa työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeensaajissa oli 
ensimmäistä kertaa enemmän naisia kuin miehiä (kuviot 4 ja 5). 

Sekä miehillä että naisilla yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiselle 
ovat tuki-, liikuntaelin- ja sidoskudossairaudet. Seuraavaksi yleisin syy ovat mielenterve-
yden ja käyttäytymisen häiriöt. Molemmista syistä alkaneiden työkyvyttömyyseläkkei-
den määrä on vähentynyt 2010-kuvulla. (ETK 2017a.) Työkyvyttömyyseläkkeen saajilla 
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ohittivat 2000-luvun alussa tuki-, liikuntaelin-
ja sidekudossairaudet ja ovat nyt suurin syyryhmä työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla 
(ks. kuviot 4 ja 5). Työkyvyttömyyseläkkeelle siis jäädään edelleen useimmiten tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien vuoksi, mutta työkyvyttömyyseläkkeellä olevista suurimmalla 



23  

 
 

 
 

osalla syynä ovat mielenterveyden häiriöt. Tämä voi liittyä siihen, että mielenterveyden 
häiriöiden vuoksi myönnettävät työkyvyttömyyseläkkeet sijoittuvat melko tasaisesti eri 
ikäryhmiin, mutta tuki- liikunta- ja sidekudossairauksiin (tules) myönnettävät työky-
vyttömyyseläkkeet painottuvat työuran loppupäähän. Näin tules-perustaisten työkyvyt-
tömyyseläkkeiden kesto jää keskimäärin lyhyemmäksi vaikka siirtymiä on enemmän 

Kuvio 4. Työeläkejärjestelmän Suomessa asuvat työkyvyttömyyseläkkeen saajat sekä
suurimmat sairausryhmät 1995–2016, naiset, kaikki ikäryhmät. (ETK 2017b) 
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Kuvio 5. Työeläkejärjestelmän Suomessa ja ulkomailla asuvat työkyvyttömyyseläkkeen
saajat, suurimmat sairausryhmät 1995–2016, miehet, kaikki ikäryhmät. (ETK 2017b) 

1.3 Sosioekonomisista eroista 

Työikäisten kuolleisuudessa on selkeitä eroja sosioekonomisten ryhmien välillä, mitat-
tiinpa eroja sitten ammattiasemalla, koulutuksella tai tuloilla. Kuolemanriski on korke-
ampi matalammin koulutetuilla, pienempituloisilla ja työntekijöillä (Mackenbach ym. 
2008.). Suomessa sosioekonomisten ryhmien väliset terveyserot ovat moneen muuhun 
Euroopan maahan verrattuna suuret (Mackenbach ym. 2003). 

Vaikka työikäisten työllisyydessä ja työkyvyttömyydessä tapahtunut kehitys 
on pääosin positiivista, kasvoivat sosioekonomisten ryhmien väliset erot kuolleisuu-
dessa 2000-luvulla. Syynä oli erityisesti työikäisten alkoholikuolleisuuden lisääntymi-
nen alimmassa tuloviidenneksessä. (Tarkiainen ym. 2011, 2017.) 2010-luvulla tulo- ja 
koulutusluokkien väliset erot elinajanodotteessa kaventuivat lukuun ottamatta naisten 
koulutusluokkien välisiä eroja. Taustalla oli erityisesti alkoholiperäisten, tapaturmais-
ten ja väkivaltaisten kuolemien vähentyminen alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä 
erityisesti miehillä. (Tarkiainen ym. 2017.) Myös työttömyys (Pensola ym. 2012), 
perhemuoto (Koskinen ym. 2007), äidinkieli (Sipilä & Martikainen 2009) ja asuinalue 
(Pitkänen ym. 2000) ovat yhteydessä kuolleisuuteen. 
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Kuolleisuuden tapaan myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä on 
havaittu eroja sosioekonomisten ryhmien välillä, mitattiinpa asemaa koulutuksella, 
tuloilla tai ammattiperusteisella sosiaaliryhmällä (Leinonen ym. 2012, Salokangas 
& Järnefelt 2014). Sosioekonomisia eroja on havaittavissa lähes kaikissa diagnoo-
seissa (Polvinen ym. 2014). Erityisen suuria eroja on havaittu tuki- ja liikuntaelin-
ten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneissä (Leinonen ym. 2011). 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski on korkeampi perusasteen ja keskiasteen 
koulutuksen suorittaneilla kuin korkeasti koulutetuilla. Lisäksi työkyvyttömyyseläk-
keiden alkavuus on korkeinta työntekijöillä ja selvästi korkeampi alemmilla toimihen-
kilöillä kuin ylemmillä toimihenkilöillä. (Salokangas & Järnefelt 2014.) Työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtyminen on kuolleisuuden tapaan yhteydessä myös siviilisäätyyn 
ja perhetyyppiin (Leinonen ym. 2012), asuinalueeseen (Laaksonen & Gould 2013) 
sekä työttömyyteen (Leinonen ym. 2012). Työkyvyttömyyden yleisyyttä saatetaan jopa 
aliarvioida matalammin koulutetuilla, sillä heillä on myös suurempi riski työttömyy-
teen, joka on myös yhteydessä työkyvyttömyyteen (Salokangas & Järnefelt 2014). 
Sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keskuudessa sosioekonomisten 
kuolleisuuserojen on havaittu olevan muuta väestöä pienempiä (Polvinen ym. 2015). 

1.4 Ammattirakenne Suomessa 

Suomessa ammatit ovat poikkeuksellisen vahvasti jakautuneet miesten ja naisten ammat-
teihin. Vuonna 2009 miehissä oli suhteellisesti naisia enemmän johtajia, rakennus-, kor-
jaus- ja valmistustyöntekijöitä sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä. Naisilla suurimmat 
ammattialat olivat palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät sekä asiantuntijat. Erityisasian-
tuntijoiden ryhmässä työskenteli lähes yhtä suuri osuus miehistä ja naisista. Pääryhmän 
sisällä naiset ovat keskittyneet opetusalan tehtäviin ja miehet vastaavasti teknisen alan 
ja tietotekniikan töihin. (Tilastokeskus 2011.) Vuonna 2013 vain noin kymmenesosa on 
sellaisia ammatteja, joissa miehiä ja naisia on vähintään 40 prosenttia kumpaakin suku-
puolta. Loput jakaantuvat selvästi mies- ja naisvaltaisiin aloihin. (Tilastokeskus 2015.) 

1.5 Aiemmat tulokset ammattiryhmittäisistä 
eroista 
Suomessa on pitkä perinne sosioekonomisten sairastavuus- ja kuolleisuuserojen tutki-
misesta, mutta myös ammattiryhmittäisiä eroja on tutkittu (Marin 1986, Notkola ym. 
1995, Pensola ym. 2004, 2012). Suurin osa korkean kuolleisuuden ammateista kuuluvat 
työntekijäammatteihin. Kuolleisuuden on havaittu olevan keskimääräistä korkeampaa 
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palkansaajilla muun muassa useissa rakennusalan ja metalliteollisuuden ammateissa, 
merenkulkijoilla, siivoojilla, tarjoilijoilla sekä monilla erikoistumattomilla työntekijöillä 
(Pensola ym. 2012, SCB 2014). Alhaisen kuolleisuuden ammatteja ovat perinteisesti 
olleet monet erityisasiantuntija-ammatit, kuten opettajat, poliisit, papit, lääkärit ja ham-
maslääkärit, useat muut erikoisasiantuntijat sekä naisilla sairaanhoitajat ja lastentarhan-
opettajat (Pensola ym. 2012, SCB 2014). 

Suuren eläkealkavuuden ammatit heijastelevat osittain suuren kuolleisuuden 
ammatteja. Työkyvyttömyyden ja kuolleisuuden taustalla ovat kuitenkin osittain eri 
syyt, joten korkean riskin ammatitkin voivat poiketa toisistaan. Suomessa palkansaajien 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä seuranta-ajalla 1997–2006 selvittävässä tutkimuk-
sessa työkyvyttömyyseläkealkavuus oli yleisintä työntekijäammateissa (Pensola ym. 
2010). Ammateista suhteessa enemmän alkavia työkyvyttömyyseläkkeitä oli maa- ja 
vesirakennusalan työntekijöillä, puutarhatyöntekijöillä ja lomittajilla. Miehillä työkyvyt-
tömyyseläkkeitä alkoi suhteessa useammin rakennusalan viimeistely- ja aputyöntekijöillä 
ja naisilla siivoojilla ja sairaala-apulaisilla. Yleisimmissä eli henkilövuosimäärältään 
korkeissa ammateissa työkyvyttömyys oli lisäksi yleistä lisäksi naisilla myyjillä, maa-
talousyrittäjillä sekä perus-, lähi- ja kodinhoitajilla. Miehillä työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyminen oli yleistä ajoneuvokuljettajilla ja -korjaajilla, sähkö- ja elektroniikka-asen-
tajilla ja kirvesmiehillä. (Pensola ym. 2010.) 

1.6 Kuolleisuus- ja
työkyvyttömyyseläkealkavuuden erojen syistä 
Ammatin korkea kuolleisuus voi johtua ammattiin liittyvistä fyysistä ja psyykkisistä 
työoloista. Fyysisiä tekijöitä voivat olla muun muassa työn fyysinen raskaus, altistuminen 
erilaisille kemiallisille aineille ja muille vaarallisille ja haitallisille työoloille. Psyko-
sosiaalisia työhön liittyviä riskitekijöitä puolestaan ovat esimerkiksi työssä vallitseva 
heikko autonomia, liian suuret vaatimukset ja kontrolli, heikot vaikutusmahdollisuudet 
omaan työhön sekä ongelmat työpaikan sosiaalisissa verkostoissa. 

Ammattiryhmittäiset erot eivät liity vain ammatin riskeihin vaan voivat johtua 
esimerkiksi elintapaeroista eri ammattiryhmien välillä. Terveyskäyttäytymisessä onkin 
suuria vaihteluja sosioekonomisen aseman mukaan (Palosuo ym. 2007). Tupakointi, 
alkoholin riskikäyttö sekä epäterveelliset ruokatottumukset ovat yleisempiä alemmissa 
sosiaaliryhmissä (Palosuo ym. 2007). Ammattien välillä saattaa olla eroja myös hoi-
toon hakeutumisessa ja hoitoon pääsyssä (vrt. Palosuo ym. 2007). Esimerkiksi syövästä 
parantuminen on yhteydessä siihen, missä syövän vaiheessa hoitoon on hakeuduttu. 
Korkeammin koulutetut saattavat myös muita herkemmin mukauttaa terveyskäyttäy-
tymistään saamansa tiedon perusteella. 
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Osa ammattien välisistä kuolleisuuseroista voi liittyvä valikoitumiseen: huono 
terveys voi johtaa matalaan sosioekonomiseen asemaan (vrt. Mackenbach ym. 2015). 
Toisaalta terveydentilan perusteella saatetaan hakeutua fyysisesti vähemmän vaativiin 
töihin (Moore & Hayward 1990). Joihinkin ammatteihin taas saattaa hakeutua muita 
ammatteja todennäköisemmin esimerkiksi alkoholin riskikäyttäjiä. Valikoituminen vaih-
telee ammateittain ja vaikuttaa siten ammattien välisiin terveyseroihin (Hansen & Jensen 
1998, Hansen & Pedersen 1996, Hemmingsson ym. 1997). 

Ammatinvaihtoalttiudessa on vaihtelua ammattien välillä. Ammattiaseman nousu 
on yhteydessä alhaisempaan kuolleisuuteen, kun taas ammattiaseman laskun on havaittu 
olevan yhteydessä korkeampaan kuolleisuuteen (Cambois 2004, Cambois & Laborde 
2011). Työikäisten sosiaalinen liikkuvuus ei poista tai vahvista terveyseroja, mutta se 
rajoittaa tai lieventää niiden kehitystä (Bartley ym. 1997, 2007). Samankaltainen havainto 
on toistettu myös muilla tutkimusaloilla (Lahtinen ym. 2017, Plewis & Bartley 2014). 
Lapsuuden sosioekonominen asema vaikuttaa terveydentilaan myös aikuisuudessa, 
mutta aikuisiän sosioekonomisen aseman on havaittu olevan tätä tärkeämpi terveyden 
määrittäjä. Sosiaalisesti alempaan tai ylempään asemaan liikkuneiden terveydentila on 
lähempänä uudessa asemassa valmiiksi olevien terveydentilaa kuin lähtöaseman terve-
ydentilaa (Luo & Waite 2005). 

Tietyn ammatin korkean kuolleisuuden taustalla saattavat olla myös yleisemmät 
koulutus- ja tuloryhmien väliset terveyserot. Ammatin korkea kuolleisuus saattaa joh-
tua ammattiin kuuluvien muuta väestöä heikommasta koulutuksesta ja matalammasta 
tulotasosta. Osa ammattien välisistä terveyseroista johtuneekin yleisimmistä sosioeko-
nomisten ryhmien välisistä eroista. Usein koulutustausta ohjaa sitä, mihin ammattiin 
ihminen päätyy. Siten koulutus vaikuttaa yksittäisen henkilön sosioekonominen ase-
man muodostumiseen. Koulutus hankitaan yleensä nuorena aikuisena, ja se tarjoaa 
taitoja, tietoja ja muita ei-aineellisia resursseja. Koulutus on yhteydessä myös makuun 
ja mieltymyksiin, jotka vaikuttavat terveyskäyttäytymiseen. Myös ammatti itsessään 
vaikuttaa sosioekonomiseen asemaan, kuten taloudelliseen tilanteeseen. Tulot vaikutta-
vat aineellisiin elinoloihin ja ostovoimaan. Myös työttömyyseroilla voi olla vaikutusta 
ammattien välisiin eroihin. Työttömien kuolleisuus on työllisiä korkeampaa (Martikainen 
1990, Roelfs ym. 2011) ja kuolleisuuden riski sitä korkeampi, mitä kauemmin työttö-
myys on kestänyt (Pensola ym. 2004). Myös koetut työkyvyn rajoitteet ovat työttömillä 
työssäkäyviä yleisempiä (Martelin ym. 2006). On kuitenkin epäselvää, missä määrin 
työttömien korkeampi kuolleisuus johtuu työttömien valikoitumisesta ja missä määrin 
kausaalivaikutuksesta (Roelfs ym. 2011). 

Työolot ovat muuttuneet 2000-luvulla positiivisempaan suuntaan. Koneet ovat 
voineet korvata osan fyysisesti raskaimmista töistä, työterveydenhuolto on kehittynyt 
ennaltaehkäisevämpään suuntaan ja työhön liittyviin riskeihin on kiinnitetty aiempia 
vuosikymmeniä enemmän huomiota. Työolotutkimuksessa kokemus työn fyysisestä 
kuormittavuudesta on muuttunut yllättävän vähän 1980-luvulta, vaikka 2000-luvulla 



28  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

se vaikuttaa hieman vähentyneen. Yhdeksi syyksi esitetään, että fyysisten ammattien 
koneistumisen rinnalla ammattirakenne on muuttunut palvelupainotteisemmaksi ja 
esimerkiksi hoiva-alalla työ koetaan ruumiillisesti raskaaksi. Työn henkisesti kuor-
mittavaksi kokevien osuus on jopa kasvanut 1980-luvulta, vaikka 2010-luvulla onkin 
viitteitä positiivisesti kehityksestä. Osittain henkistä rasittavuutta kokevien osuuden 
kasvua voi selittää ylempien toimihenkilöiden yleistyminen. (Lehto ym. 2015.) Työ-
oloaineistolla on tarkasteltu vastaajien kokemuksia työhön liittyvästä määrällisestä ja 
laadullisesta epävarmuudesta. Määrällisellä epävarmuudella viitataan työsuhteeseen 
liittyvään epävarmuuteen, kuten lomautuksen, irtisanomisen tai työttömyyden uhkaan. 
Laadullisella epävarmuudella tarkoitetaan taas työnkuvaan liittyviin epävarmuusteki-
jöihin, kuten ennakoimattomiin muutoksiin, epävarmuuteen siirrosta toisiin tehtäviin 
sekä uhkaan työmäärän lisääntymisestä yli sietokyvyn. Määrällinen epävarmuus on 
seurannut taloudellisia suhdanteita, mutta laadullinen epävarmuus sen sijaan vaikuttaa 
hieman lisääntyneen 2000-luvulla. (Sutela & Lehto 2014.) 
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 2. Tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ammattiryhmittäisiä eroja kuolleisuudessa ja työ-
kyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä sekä tunnistaa erityisen raskaita ammatteja. 

Toisin kuin aiemmissa ammattiryhmien kuolleisuutta selvittäneissä tutkimuk-
sissa, joissa ammattitieto on ollut poikkileikkaustieto, tässä tutkimuksessa tavoitteena 
on tarkastella kuolleisuutta niillä, jotka ovat toimineet samassa ammatissa useampana 
vuonna ja siten selvittää ammatin kumulatiivista yhteyttä kuolleisuuteen ja työkyvyt-
tömyyseläkkeelle siirtymiseen. Näin pystytään huomioimaan pidempiaikainen altistu-
minen ammattiin liittyviin riskeihin. 

Aiempiin tutkimuksiin verrattuna uutta on pitkä seuranta-aika, vuodesta 2001 
vuoteen 2015. Pidemmällä seuranta-ajalla on mahdollista tarkastella myös pienempiä 
ammattiryhmiä eri kuolinsyissä. Poikkileikkausaineistot ja tutkimukset, joissa seuranta-
aika on lyhyt, saattavat yliarvioida tapaturma- ja väkivaltasyitä luonnollisten kuole-
mien kustannuksella (Hansen & Jensen 1998). Monissa taudeissa, kuten syövässä, on 
pitkä latenssiaika. Toisaalta ammatin yhteys kuolleisuuteen saattaa heiketä pidemmän 
seuranta-ajan myötä. Lyhyellä seuranta-ajalla taas ammattiryhmän kuolleisuus johon-
kin harvinaisempaan tautiin ei välttämättä saavuta tilastollista merkitsevyyttä korkeasta 
riskistä huolimatta. 

Eläkeläisten kuolleisuutta entisen ammatin mukaan on tutkittu hyvin vähän. 
Tavoitteena onkin selvittää, ovatko ammattien väliset kuolleisuuserot eläkeläisten kes-
kuudessa entisen ammatin mukaan samanlaisia kuin työssä olevilla. Tutkimuksessa on 
mahdollista tarkastella ammattiryhmien välisiä eroja sekä kuolleisuudessa että työky-
vyttömyyseläkkeelle siirtymisessä. Kiinnostavaa on, ovatko korkean kuolleisuuden ja 
korkean työkyvyttömyyden ammatit samoja. 

Tarkemmat tutkimuskysymykset ovat 

• Mitkä ovat keskimääräistä korkeamman ja alhaisemman kuolleisuuden 
ammatit kokonaiskuolleisuudessa ja eri kuolemansyissä palkansaajilla mie-
hillä ja naisilla? 

• Millaisia ovat ammattiryhmittäiset kuolleisuuserot palkansaajilla, kun kou-
lutus ja tulot otetaan huomioon? 

• Mitkä ovat keskimääräistä korkeamman ja alhaisemman kuolleisuuden 
ammatit kokonaiskuolleisuudessa eläkeläisillä miehillä ja naisilla? 

• Eroavatko eläkeläisten ammattiryhmittäiset kuolleisuuserot entisen ammatin 
mukaan palkansaajien ammattiryhmittäisestä kuolleisuudesta? 
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• Missä ammateissa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on keskimääräistä 
yleisempää ja missä keskimääräistä harvinaisempaa palkansaajilla miehillä 
ja naisilla? 

• Missä ammateissa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on keskimääräistä 
yleisempää ja missä keskimääräistä harvinaisempaa tuki- ja liikuntaelinten 
sairauksiin ja mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin liittyvissä syissä 
miehillä ja naisilla? 

• Millaisia ovat ammattiryhmittäiset erot työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymi-
sessä palkansaajilla, kun koulutus ja tulot otetaan huomioon? 

• Ovatko ammattiryhmittäiset erot palkansaajilla samanlaisia kuolleisuudessa 
ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä? 
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 3. Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksen aineistona on Tilastokeskuksen väestölaskentatiedoista ja kuolemansyy-
tiedoista koottu yksilötasoinen pitkittäisaineisto kaikista palkansaajista ja eläkeläisistä 
vuoden 2000 lopussa. Aineistoon on yhdistetty tietoja Eläketurvakeskuksen rekiste-
reistä. 

Kuolleisuusseurannassa mukana ovat kaikki vuoden 2000 lopussa 30–64-vuoti-
aat palkansaajat, jotka toimivat samassa ammatissa vuoden 1995 lopussa. Tieto pääasi-
allisesta toiminnasta vuoden lopussa on saatu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta. 
Palkansaajaksi on muutamin poikkeuksin määritelty ne, joilla on jonkin eläkevakuu-
tusjärjestelmän työsuhderekisterin mukaan vuoden viimeisellä viikolla voimassa oleva 
työsuhde ja jotka eivät työministeriön työnhakijarekisterin mukaan ole työttömiä työn-
hakijoita vuoden viimeisenä työpäivänä eivätkä varusmiehiä tai siviilipalvelusmiehiä 
vuoden viimeisellä viikolla (SVT 2018). Palkansaajien kuolleisuutta seurataan vuo-
sina 2001–2015. Seuranta-aika päättyy kuolemaan, maastamuuttoon tai seuranta-ajan 
päättymiseen. Seuranta-ajan lopussa tutkimusväestö on 45–79-vuotiaita. Palkansaajia 
aineistossa on kaikkiaan 816 809, joka on 53 prosenttia kaikista vuoden 2000 lopun 
saman ikäisistä palkansaajista. Aineistossa on seuranta-ajalla henkilövuosia 11 945 931 
ja kuolleita 42 432. 

Palkansaajien työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä tutkimusväestönä ovat 
kaikki 30–54-vuotiaat, jotka eivät ole olleet seurantaa edeltävinä kahtena vuonna olleet 
työkyvyttömyyseläkkeellä ja jotka toimivat samassa ammatissa vuoden 1995 lopussa. 
Työkyvyttömyysseuranta on ajalta 2001–2015. Seuranta-aika päättyy työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtymiseen, kuolemaan, maastamuuttoon, 55-vuotissyntymäpäivään tai seu-
ranta-ajan päättymiseen. Palkansaajia tässä aineistossa on yhteensä 684 097. Seuranta-
ajalla aineistossa on henkilövuosia 6 387 729 ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 
39 036. Mukaan on otettu vain alle 55-vuotiaat, koska sitä vanhemmilla muut eläke-
järjestelyt saattavat vaikuttaa tuloksiin. Joissain ammateissa myös vanhuuseläkeikä on 
varsin alhainen. 

Eläkeläisten kuolleisuusseurannassa ovat kaikki vuoden 2000 lopussa eläkkeellä 
olleet 30–64-vuotiaat, joille löytyi ammattitieto vuodelta 1995. Eläkeläisiksi katsotaan 
kaikki ne, jotka Kansaneläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan saavat 
eläkettä, kuten työkyvyttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä (SVT 2018). Kuolleisuus-
seuranta on vuosilta 2001–2015. Seuranta-aika päättyy kuolemaan, maastamuuttoon tai 
seuranta-ajan päättymiseen. Eläkeläisiä aineistossa on yhteensä 76 639. Aineistossa on 
seuranta-ajalla henkilövuosia 1 040 083 ja kuolleita 15 495. 
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Tilastokeskuksen rekistereistä saadaan yksilön ammatti 5-numerotasolla vuoden 
2001 ammattiluokituksella (Tilastokeskus 2001). Luokitus perustuu EU:n ammattiluoki-
tukseen ISCO-88(COM):iin. Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota henkilö tekee riippumatta 
hänen ammattiasemastaan, koulutuksestaan tai työpaikan toimialasta. 

Ammattiryhmän määräytyminen perustuu työtehtävien laatuun, vaativuuteen ja 
ammattitaitoon, joka on hankittu työssä tai koulutuksen kautta. Ammattiluokituksessa 
otetaan huomioon työtehtävien laatu eli ammatti (job) ja ammattitaito (skill). Luokituk-
sen rakenteen määrittelee ammattitaito, jolla on kaksi ulottuvuutta: taso (skill level) ja 
erikoistumisala (skill specialisation). Ammattitaidon taso kuvaa työtehtävien monimuo-
toisuutta ja laajuutta, erikoistumisala puolestaan niitä osaamisalueita, työkaluja, koneita 
tai materiaaleja, joita käytetään tai tuotteiden ja palvelujen laatua. Ammattiluokituksessa 
on kymmenen pääryhmää, jotka on muodostettu ammattitaidon tason perusteella. Niiden 
sisällä ammatit jaetaan erikoistumisalan mukaan. Tutkimuksessa ammatit on luokiteltu 
uudelleen käyttäen samaa luokitusta kuin Pensola ym. (2012) tulosten vertailtavuuden 
mahdollistamiseksi. 

Kuolinpäivä sekä kuolinsyy ovat peräisin Tilastokeskuksen kuolemansyyre-
kistereistä. Kuolemansyytiedot on luokiteltu kansainvälisen tautiluokituksen ICD-10:n 
mukaan kolmemerkkitasolla. Kokonaiskuolleisuuden lisäksi tarkastellaan kuolleisuutta 
seuraavissa kuolemansyissä: 

■ TAUDIT 
● Kasvaimet (C00–D48) 

• keuhkosyöpä (C34) 
• rintasyöpä (C50) 

● Diabetes (E10-E14) (myös myötävaikuttavat syyt) 
● Verenkiertoelinten sairaudet (I00–I425, I427–I52) 

• iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25) 
• aivoverisuonisairaudet (I60-I69) 

● Hengityselinten taudit (J00–J64, J66–J99) 
■ TAPATURMAT JA VÄKIVALTA 

● Itsemurhat (X60–X84, Y87.0) 

Tämän lisäksi tarkastellaan erikseen kaikkia alkoholisyitä, mukaan lukien alkoholi 
myötävaikuttavana syynä. Alkoholisyihin on luokiteltu alkoholin käytön aiheuttama 
akuutti päihtymystila (F10), alkoholin aiheuttama aivosairaus (G312), alkoholin käyttöön 
liittyvät epileptiset kohtaukset (G4051), alkoholin käyttöön liittyvä monihermosairaus 
(G621), alkoholisydänlihassairaus (I426), alkoholin aiheuttama mahatulehdus (K292), 
alkoholin aiheuttama maksasairaus (K70), alkoholin aiheuttama haimatulehdus (K852, 
K860) sekä myrkytystapaturma tai muu altistuminen alkoholille (X45). 
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Tieto työkyvyttömyyseläkkeen alkamispäivästä ja diagnoosista saadaan Eläke-
turvakeskuksen rekistereistä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä tarkastellaan kaik-
kein diagnoosien mukaan sekä erikseen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöissä 
(F00-F99) sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa (M00-M99). 

Koulutus perustuu korkeimpaan suoritettuun tutkintoon ja se on luokiteltu kol-
miluokkaiseksi: korkeintaan perusaste, keskiaste ja korkea-aste. Tulot on jaoteltu kol-
manneksiin erikseen miehille ja naisille sukupuolten erilaisen tulojakauman vuoksi. 
Tulot koostuvat valtionveronalaisista tuloista, jotka sisältävät palkkatulot, yrittäjätulot, 
eläketulot sekä työttömyys- ja sosiaaliturvaetuudet. Sekä koulutus- että tulotiedot ovat 
vuoden 2000 lopun tietoja. 

3.1 Aineiston ikä- ja sukupuolijakauma 
Seuranta-ajalla kertyneiden henkilövuosien jakauma seurannan alussa olevan iän mukaan 
poikkesi sukupuolten ja eri aineistojen välillä. Palkansaajilla miesten ikäjakauma oli 
hieman nuorempi kuin naisilla. Miehistä 30–49-vuotiaita oli 67 prosenttia ja naisista 
62 prosenttia. Naisilla vanhemmat ikäluokat painottuivat todennäköisesti osittain per-
hesyistä, jotka vaikuttavat erityisesti nuorempien naisten työssäoloon. Eläkkeellä ole-
vissa 30–64-vuotiaissa oli vähän alle 50-vuotiaita verrattuna palkansaajiin. Miehistä 
alle 50-vuotiaita oli 14 prosenttia ja naisista 9 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkealka-
vuutta tarkasteltiin 30–54-vuotiailla. Tässäkin aineistossa miehillä nuoremmat ikäryhmät 
painottuivat hieman naisiin verrattuna. Alle 40-vuotiaita oli miehistä 52 prosenttia ja 
naisista 46 prosenttia. 

Palkansaajien kuolleisuutta tarkasteltavasta aineistosta ammattialat olivat osin 
sukupuolittuneita. Vaikka asiantuntija-työntekijäjakauma oli sukupuolilla lähes sama, 
miehistä asiantuntijoita oli 43 prosenttia ja naisista 41 prosenttia, oli jakautumisessa 
erityisesti työntekijäalojen välillä suuria eroja. Miehistä suurin osa, 23 prosenttia, oli 
rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä, kun naisista samaa työtä teki 2 prosenttia. 
Naisilla sen sijaan suurin ryhmä oli palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät, joita oli 26 pro-
senttia, kun miehistä vastaavaa työtä teki 7 prosenttia. Lisäksi naisilla painottui miehiin 
nähden selvästi ammattiluokista toimisto- ja asiakaspalveluala, miehillä taas prosessi- ja 
kuljetusala. Naisista hieman suurempi osa kuului erikoistumattomiin työntekijöihin, 10 
prosenttia, kuin miehillä, joista tähän ryhmään kuului 6 prosenttia. Miehistä hieman 
enemmän, 5 prosenttia kuului johtajiin, kun naisilla vastaava luku oli 2 prosenttia. 

Eläkkeellä olevien aineistossa miehillä ja naisilla painottuivat samat ammattialat 
kuin palkansaajilla. Erona kuitenkin oli, että eläkkeellä olevista asiantuntijatehtävissä 
työskenteleviä naisia oli vähemmän, vain 34 prosenttia, kun miehiä oli lähes yhtä pal-
jon kuin palkansaajilla, 41 prosenttia. Lisäksi eläkkeellä olevien aineistossa naisista 
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huomattavasti suurempi osa oli erikoistumattomia työntekijöitä, jopa 19 prosenttia, kun 
miehillä vastaava osuus oli vain prosenttiyksikön suurempi kuin palkansaajilla. Eläk-
keellä olevien aineistossa keski-ikä on korkeampi kuin palkansaajilla, mikä voi selittää 
erityisesti vähäistä koulutusta vaativalla alalla työskentelevien naisten suurta määrää. 

Työkyvyttömyyseläkesiirtymiä tarkastelevassa aineistossa ammattialojen jakau-
mat miehillä ja naisilla olivat lähellä kuolleisuutta tarkastelevaa palkansaajien aineistoa. 
Asiantuntija-alalla työskenteleviä miehiä oli tässä aineistossa 40 prosenttia ja naisia 
44 prosenttia. Jakaumiin vaikuttanee erityisesti se, että työkyvyttömyyseläkesiirtymiä 
tarkasteleva aineisto koostuu nuoremmista palkansaajista, 30–54-vuotiaista, kuin pal-
kansaajien aineisto. 

Tarkasteltavia ammatteja oli 130. Niistä jopa 77 prosentissa jompikumpi suku-
puoli oli yliedustettuna niin, että toista sukupuolta oli yli 66 prosenttia kaikista ammatissa 
työskentelevistä. Tällä tavoin määriteltynä miesvaltaisia ammatteja oli 44 prosenttia ja 
naisvaltaisia 33 prosenttia kaikista ammateista. Vajaassa kolmanneksessa ammateista 
oli selkeä mies- tai naisvähemmistö eli jompaakumpaa sukupuolta oli vain alle viisi 
prosenttia. Näin määriteltyjä miesvähemmistön ammatteja oli 16 prosenttia ja naisvä-
hemmistön ammatteja 16 prosenttia. Ammatteja, joissa naisia oli alle kaksi prosenttia 
kaikista ammatissa työskentelevistä, olivat upseerit, palomiehet, putkiasentajat, kirves-
miehet, veturinkuljettajat, muurarit ja raudoittajat, ohutlevysepät, alusten päälliköt ja 
perämiehet sekä kaivostyöntekijät ja panostajat. Ammatteja, joissa miehiä oli alle kaksi 
prosenttia, oli lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset, perus- ja lähihoitajat, sairaala- ja hoi-
toapulaiset sekä välinehuoltajat. 

3.2 Menetelmät 
Ammattiryhmille lasketaan ikävakioidut kuolleisuusluvut (SDR) käyttäen suoraa ikä-
vakiointia sekä vakioidut kuolleisuussuhteet (SMR) (Armitage ym. 2005). Vastaavia 
menetelmiä käytetään ammattiryhmittäisten työkyvyttömyyden alkavuusriskien laske-
misessa, jolloin tunnusluvut ovat ikävakioitu työkyvyttömyyseläkealkavuus (TkeA) ja 
suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA). 

Kuolleisuuden tasoa tarkastellaan ikävakioiduilla kuolleisuusluvuilla, joille las-
ketaan 95 prosentin luottamusvälit. Kuolleisuusluku lasketaan 100 000 henkilövuotta 
kohden käyttäen suoraa ikävakiointia 5-vuotisikäryhmittäin. Ikävakioidut kuolleisuus-
luvut lasketaan erikseen miehille ja naisille. Luvut lasketaan erikseen myös eri kuole-
mansyille. Vakioväestönä ovat kaikki vuoden 2000 lopun palkansaajat, myös eläkeläiset. 
Miesten ja naisten sekä palkansaajien ja eläkeläisten kuolleisuusluvut ovat vertailukel-
poisia keskenään. 
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Ammattiryhmittäisen suhteellista kuolleisuuden tarkastelua varten lasketaan vakioi-
dut kuolleisuussuhteet (age standardized mortality ratios, SMR) ja niiden 95 prosentin 
luottamusvälit. Vakioitu kuolleisuussuhde kuvaa vertailuväestön kuolleiden määrän 
suhdetta siihen kuolleiden määrään, joka vertailuväestössä olisi vallinnut, jos vakiovä-
estön ikäryhmittäiset kuolleisuusluvut olisivat vallinneet siinä. Vakioväestön kuolleisuus 
saa arvon 100. Jos vertailuväestön SMR on yli 100, kuolleiden määrä on odotettua 
korkeampi. Vaikka SMR:n käytössä on omat rajoitteensa (ks. Armitage ym. 2005), se 
on käyttökelpoinen menetelmä, kun halutaan vertailla kokonaiskuolleisuutta ja kuol-
leisuutta eri kuolinsyissä pienten ryhmien, kuten ammattiryhmien, välillä (Julious ym. 
2001). Vakioidut kuolleisuussuhteet ammateittain lasketaan erikseen miehille ja naisille 
sekä erikseen palkansaajille ja eläkeläisille. Ikävakioidut kuolleisuussuhteet lasketaan 
myös kuolinsyittäin. Palkansaajien vakioväestönä käytetään kaikkia vuoden 2000 lopun 
palkansaajia, miehet ja naiset erikseen. Eläkeläisten vakioväestönä käytetään kaikkia 
vuoden 2000 lopussa eläkkeellä olevia, miehet ja naiset erikseen. Miesten ja naisten 
sekä palkansaajien ja eläkeläisten vakioidut kuolleisuussuhteet eivät siten ole vertai-
lukelpoisia keskenään. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa vastaavasta luvusta 
käytetään nimitystä suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA). 

Koulutuksen yhteys kuolleisuuteen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen on huo-
mioitu luokittelemalla SMR-lukujen laskemisessa käytetty vakioväestön kuolleisuus 
5-vuotisikäryhmän lisäksi myös koulutusluokkien mukaan. Vastaavaa menetelmää on 
käytetty myös tulovakioinnissa. 

Tekstissä ja kuvioissa esitetään kaikki ne ammatit, joissa suhteellinen kuolleisuus 
(SMR) tai työkyvyttömyyseläkkeen alkavuus (STA) on tilastollisesti merkitsevästi keski-
määräistä korkeampi tai alhaisempi. Näin ollen saattaa joidenkin pienehköjen ammattien 
todellisuudessa korkea kuolleisuus jäädä havaitsematta suurten luottamusvälien vuoksi. 
Käytössä oleva kokonaisaineisto ja pitkä seuranta-aika kuitenkin vähentävät tätä riskiä. 
Mikäli kuolleiden tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä ammatissa on alle 
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viisi, lukuja ei tietosuojan vuoksi esitetä. Tulososiossa käsitellään vain niitä kuolinsyitä, 
joissa kuolleiden määrä puuttuu alle 20 prosentista ammateista tai joissa korkean tai 
alhaisen kuolleisuuden ammatteja on vähintään seitsemän. Sen vuoksi osassa kuolinsyistä 
on tarkasteltu vain korkean kuolleisuuden ammatteja. Kuvioihin ei ole otettu mukaan 
niitä, joiden ammatti vuosina 1995 ja 2000 on tuntematon. Liitetaulukoissa on esitetty 
kuolleisuus- ja työkyvyttömyyseläkealkavuusluvut kaikissa ammateissa, joissa kuolleita 
tai alkaneita työkyvyttömyyseläkkeitä seuranta-ajalla on vähintään viisi. Liitetaulukoista 
löytyvät myös luottamusvälit kuolleisuusluvuille. 
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4. Tulokset 

4.1 Kokonaiskuolleisuus 
Tässä tutkimuksessa seurataan vuoden 2000 lopussa 30–64-vuotiaiden palkansaajana 
olleiden kuolleisuutta vuodesta 2001 vuoteen 2015. Näiden palkansaajien ikävakioitu 
kuolleisuus vuosina 2001–2015 oli naisilla 241 kuollutta ja miehillä 493 kuollutta 
100 000 henkilövuotta kohden. Miesten kuolleisuus oli siten kaksinkertaista naisiin 
verrattuna. Miehet olivat kuollessaan keskimäärin 59,9-vuotiaita, naiset 60,9-vuotiaita. 
Yhteensä tarkasteluvälillä miehillä oli kuolemia 26 667 tapausta ja naisilla 15 765 
tapausta. Ammatteja, joissa kuolleisuus oli keskimääräistä palkansaajaa korkeampaa, 
oli miehillä 33 ja naisilla 19. Vastaavasti keskimääräistä alhaisemman kuolleisuuden 
ammatteja oli miehillä 31 ja naisilla 13. 

Naiset 
Naisilla kuolleisuus oli ammattialoista keskimääräistä korkeampaa toimisto- ja asia-
kaspalvelutyöntekijöillä, prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä sekä erikoistumattomilla 
työntekijöillä (kuvio 6). Keskimääräistä alhaisempaa kuolleisuus puolestaan oli eri-
tyisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. Korkeinta suhteellinen kuolleisuus oli sotilailla 
ja erikoistumattomilla työntekijöillä, alhaisinta taas erityisasiantuntijoilla. 
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Kuvio 6. Kuolleisuus (SDR 100 000 henkilövuotta kohden) ammattialoittain kuolinsyyn
mukaan palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

Sotilaiden kuolleisuutta ei pystytty tarkastelemaan kuolinsyittäin kuolemantapausten pienen määrän vuoksi. 

Numero ammattialan perässä viittaa Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen (Tilastokeskus 2001). 

Naisten korkean kuolleisuuden ammateista suurin osa kuului työntekijäammatteihin 
(kuvio 7). Kuolleisuus oli korkeinta voimalaitosten koneiden hoitajilla (SMR 335). 
Ammattiryhmä oli naisilla varsin harvinainen, ja varsinaisia kuolemantapauksia oli 
vähän, vain viisi tarkasteluvälillä. Muita korkean kuolleisuuden prosessityöntekijäam-
matteja olivat elektronisten laitteiden kokoonpanijat, painajat ja paperituotteiden valmis-
tajat sekä puutavarankäsittelijät. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä hienome-
kaanikoilla ja taideteollisuustyöntekijöillä kuolleisuus oli keskimääräistä korkeampaa. 

Kuolleisuus oli korkeaa useilla erikoistumattomilla työntekijöillä: pakkaajilla 
ja lajittelijoilla, siivoojilla, sairaala- ja hoitoapulaisilla, kiinteistönhuoltajilla, vahtimes-
tareilla, rahdinkäsittelijöillä ja varastotyöntekijöillä sekä sekatyöntekijöillä. Toimisto-
työntekijöistä kuolleisuus oli korkeaa puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksen hoitajilla, pal-
kanlaskijoilla ja vakuutuskäsittelijöillä sekä toimistoapulaisilla. Kuolleisuus oli korkeaa 
myös palveluammatteihin kuuluvilla tarjoilijoilla. Asiantuntija-ammateista kuolleisuus 
oli korkeaa pienyritysten johtajilla, toimittajilla ja kirjailijoilla sekä sähkötekniikan 
asiantuntijoilla. 
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Alhaisin kuolleisuus oli naisilla fysioterapeuteilla, hierojilla ja kuntohoitajilla 
(SMR 65) (kuvio 8). Kuolleisuus oli alhaista myös muulla terveydenhoitoalalla, amma-
tista riippumatta: lääkäreillä ja hammaslääkäreillä ja eläinlääkäreillä, terveysalan asian-
tuntijoilla, sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla, proviisoreilla ja farmaseuteilla sekä 
psykologeilla ja terapeuteilla. Myös lasten ja nuorten parissa työskentelevillä, lasten-
tarhanopettajilla, lastenhoitajilla ja päiväkotiapulaisilla sekä opettajilla peruskoulussa 
ja toisella asteella, oli alhainen kuolleisuus. Muista erityisasiantuntijoista kuolleisuus 
oli alhaista julkishallinnon erityisasiantuntijoilla. Kuolleisuus oli alhaista myös posti- ja 
pankkitoimihenkilöillä. Johtajista alhaisen kuolleisuuden ammatteihin naisilla lukeutui-
vat ainoastaan yksikönjohtajat julkisella sektorilla. 

Kuvio 7. Keskimääräistä korkeamman kokonaiskuolleisuuden (SMR) ammatit
palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 8. Keskimääräistä alhaisemman kokonaiskuolleisuuden (SMR) ammatit
palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 
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Miehet 
Miehillä kuolleisuus oli ammattialoista keskimääräistä korkeampaa työntekijöillä ja 
keskimääräistä alhaisempaa asiantuntijoilla ja sotilailla (kuvio 9). Korkeinta kuolleisuus 
oli erikoistumattomilla työntekijöillä ja alhaisinta johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä. 

Kuvio 9. Kuolleisuus (SDR 100 000 henkilövuotta kohden) ammattialoittain kuolinsyyn
mukaan palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

Numero ammattialan perässä viittaa Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen (Tilastokeskus 2001). 

Palkansaajamiehillä kaikki korkean kuolleisuuden ammatit olivat työntekijäammatteja 
(kuvio 10). Miehillä korkein kuolleisuus oli siivoojilla (SMR 163). Tämä kuului myös 
naisilla korkean kuolleisuuden ammatteihin. 

Kuten naisilla, myös miehillä korkean kuolleisuuden ammateissa oli useita mui-
takin erikoistumattomia työntekijöitä: sekatyöntekijät, vahtimestarit, rahdinkäsittelijät 
ja varastotyöntekijät, pakkaajat ja lajittelijat sekä kiinteistönhuoltajat. 



42  

 

 
 
 

 
 

       

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Rakennusala oli vahvasti edustettuna: kuolleisuus oli korkeaa rakennusten vii-
meistelytyöntekijöillä, rakennustyöntekijöillä sekä putkiasentajilla. Kuolleisuus oli kor-
keaa myös kaivostyöntekijöillä ja panostajilla, ohutlevysepillä, hitsaajilla sekä koneis-
tajilla ja sepillä. 

Kuolleisuus oli miehillä korkeaa kaikilla prosessityöntekijöillä sekä lähes kai-
killa teollisuustuotteiden valmistajilla ja kokoonpanijoilla: konepaja- ja metallituotteiden 
kokoonpanijoilla, metallin työstäjillä ja betonin valmistajilla, elintarviketeollisuustyönte-
kijöillä, leipomo- ja hedelmätuotteiden teollisilla valmistajilla, muovi- ja kumituotteiden 
valmistajilla sekä painajilla ja paperituotteiden valmistajilla. Kuljetusalan ammateista 
kuolleisuus oli korkeaa koneiden kuljettajilla, moottoriajoneuvonkuljettajilla, vesi- ja 
raideliikenteen työntekijöillä sekä veturinkuljettajilla. 

Toimistotyöntekijöistä ainoa korkean kuolleisuuden ammatti oli postinkäsittelijät 
ja -lajittelijat. Palvelutyöntekijöistä kuolleisuus oli korkeaa tarjoilijoilla, kodinhoitajilla 
ja henkilökohtaisilla avustajilla sekä mielenterveys- ja kehitysvammaisten ja sosiaa-
lialan hoitajilla. 

Miehillä alhaisin kuolleisuus oli seurakunnissa työskentelevillä: diakoneilla ja 
seurakuntatyöntekijöillä (SMR 48) sekä papeilla (SMR 54) (kuvio 11). Kuolleisuus 
oli alhaista myös kaikilla johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä sekä upseereilla. Sen 
sijaan alhaisen kuolleisuuden ammateissa ei ollut yhtään työntekijäammattia. Erityis-
asiantuntijoista matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan sekä maa- ja metsätalous-
tieteiden erityisasiantuntijat, yliopistojen ja korkeakoulujen, peruskoulun ja lukion sekä 
ammatillisten oppilaitosten opettajat sekä tilintarkastajat ja ekonomistit, mainonnan ja 
markkinoinnin erityisasiantuntijat, lakimiehet, asianajajat ja syyttäjät, sosiaalialan eri-
tyisasiantuntijat, lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit sekä julkishallinnon erityis-
asiantuntijat olivat alhaisen kuolleisuuden ammatteja. 

Myös useilla asiantuntijoilla oli keskimääräistä alhaisempi kuolleisuus. Tilastol-
lisesti merkitsevästi kuolleisuus oli keskivertopalkansaajamiestä alhaisempaa teknisten 
alojen, konetekniikan, talonrakennusalan sekä puunjalostuksen ja kemian prosessitek-
niikan asiantuntijoilla, myyntineuvottelijoilla ja kiinteistönvälittäjillä, sekä sairaanhoi-
tajilla ja terveydenhoitajilla. Kuolleisuus oli alhaista myös poliiseilla, lentokapteeneilla 
ja perämiehillä sekä stuerteilla. 
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Kuvio 10. Keskimääräistä korkeamman kokonaiskuolleisuuden (SMR) ammatit
palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 11. Keskimääräistä alhaisemman kokonaiskuolleisuuden (SMR) ammatit
palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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4.2 Kuolleisuus kuolemansyittäin 

Jokaisen kuolemansyyn kohdalla on tarkasteltu erikseen miesten ja naisten kuolleisuutta 
kyseiseen kuolinsyyhyn keskimääräistä korkeamman ja alhaisemman kuolleisuuden 
ammateissa. Kuolinsyistä tarkastellaan vain yleisimpiä. Tautien osalta tarkastelussa ovat 
kasvaimet ja erikseen rinta- ja keuhkosyöpäkuolleisuus, verenkiertoelintensairaudet, 
joista erikseen tarkastellaan iskeemisiä sydänsairauksia ja aivoverisuonisairauksia, dia-
betes sekä hengityselinten sairaudet. Tapaturma- ja väkivaltakuolleisuutta tarkastellaan 
kokonaisuutena. Lisäksi erikseen tarkastellaan vielä itsemurhakuolleisuutta. Alkoho-
liperäistä kuolleisuutta tarkastellaan omana kokonaisuutenaan, jossa mukana on sekä 
tauteihin ja tapaturmiin laskettavia kuolinsyitä. 

4.2.1 Kasvaimet 

Palkansaajien kasvainkuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden oli miehillä 169 ja 
naisilla 139. Kasvaimet olivat kuolinsyynä yleinen. Kasvaimet käsittivät miehillä noin 
34 prosenttia ja naisilla peräti 58 prosenttia kokonaiskuolleisuudesta. Miesten kuollei-
suus kasvaimiin oli 1,2-kertaista naisiin nähden. Sukupuolten välinen ero oli selvästi 
pienempi kuin kokonaiskuolleisuudessa. Kasvainkuolintapauksia oli tarkastelujaksolla 
naisilla 9 095 ja miehillä 8 993. 

Miehillä korkean kasvainkuolleisuuden ammatit olivat työntekijäammatteja, ja 
alhaisen kuolleisuuden ryhmistä korostuivat erityisesti asiantuntijat ja erityisasiantun-
tijat. Naisilla ero kasvainkuolleisuudessa ei ollut yhtä selvä työntekijä- ja asiantuntija-
ammattien välillä. 

Naiset 
Naisilla kasvainkuolleisuus oli ammattialoista keskimääräistä korkeampaa toimisto- ja 
asiakaspalvelutyöntekijöillä, prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä sekä erikoistumattomilla 
työntekijöillä. Keskimääräistä alhaisempaa kasvainkuolleisuus taas oli asiantuntijoilla. 

Ammateista korkein kasvainkuolleisuus oli naisilla tullivirkailijoilla, raja- ja 
merivartijoilla (SMR 223) (kuvio 12). Kyseessä oli kuitenkin melko pieni ammatti, 
kuolleita oli tarkastelujaksolla vain kuusi. Muita korkean kuolleisuuden asiantuntija-
ammatteja olivat talonrakennusalan asiantuntijat, kuvataiteilijat ja graafikot sekä toimit-
tajat ja kirjailijat. Työntekijäammateista mukana olivat elektronisten laitteiden kokoon-
panijat, pakkaajat ja lajittelijat, tarjoilijat, puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksenhoitajat, 
toimistoapulaiset sekä siivoojat. 
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Kuvio 12. Keskimääräistä korkeamman kasvainkuolleisuuden (SMR) ammatit
palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 

Miehet 
Miehillä kasvainkuolleisuus oli ammattialoista keskimääräistä korkeampaa rakennus-, 
korjaus- ja valmistustyöntekijöillä, prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä sekä erikoistumat-
tomilla työntekijöillä. Keskimääräistä alhaisempaa kasvainkuolleisuus oli puolestaan 
johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä sekä erityisasiantuntijoilla. 

Ammateista miehillä korkein kasvainkuolleisuus oli leipomo- ja hedelmätuot-
teiden teollisilla valmistajilla (SMR 190) (kuvio 13). Korkean kasvainkuolleisuuden 
ammateissa korostuivat miehillä työntekijäammatit, asiantuntija-ammateista ainoastaan 
alusten päälliköillä ja perämiehillä oli keskimääräistä korkeampi kasvainkuolleisuus. 

Rakennusalalta korkean kasvainkuolleisuuden ammatteja olivat rakennusten 
viimeistelytyöntekijät, rakennustyöntekijät, ja putkiasentajat. Teollisuusalalla keskimää-
räistä korkeamman kasvainkuolleisuudet ammatteja olivat paperityöntekijät, muovi- ja 
kumituotteiden valmistajat, koneistajat ja sepät sekä ohutlevysepät. Kuljetusalalta kor-
kean kasvainkuolleisuuden ammatteja olivat moottoriajoneuvojen kuljettajat, koneiden 
kuljettajat ja vesi- ja raideliikenteen työntekijät. Lisäksi kasvainkuolleisuus oli korkeaa 
maanviljelijöillä sekä operaattoreilla ja atk-tukihenkilöillä. Erikoistumattomista työn-
tekijöistä korkean kasvainkuolleisuuden ammatteja olivat sekatyöntekijät, pakkaajat ja 
lajittelijat, rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät sekä kiinteistöhuoltajat. 
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Alhaisinta kasvainkuolleisuus oli papeilla (SMR 54). Miesten alhaisen kasvain-
kuolleisuuden ammatit kuuluivat johtoon ja ylimpiin virkamiehiin sekä erityisasian-
tuntijoihin. Johtoon ja ylimpiin virkamiehiin laskettavista ammattiryhmistä erottuivat 
ylin johto yksityisellä sektorilla, yksikönjohtajat julkisella sektorilla sekä asiantunti-
jajohtajat. Erityisasiantuntijoista keskimääräistä alhaisempaa kasvainkuolleisuus oli 
opettajilla, joihin lukeutuivat yliopisto- ja korkeakouluopettajat, peruskoulun ja lukion 
opettajat sekä ammatillisten oppilaitosten ja AMK:n opettajat. Kasvainkuolleisuus oli 
keskimääräistä alhaisempaa myös lääkäreillä, hammas- ja eläinlääkäreillä sekä joillakin 
matemaattisteknisillä aloilla työskentelevillä erityisasiantuntijoilla. Tähän ryhmään kuu-
luivat tekniikan erityisasiantuntijat, matemaattis-luonnontieteiden erityisasiantuntijat, 
talonrakennusalan erityisasiantuntijat, tilintarkastajat ja ekonomistit sekä elektroniikan 
ja IT:n erityisasiantuntijat. 
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Kuvio 13. Keskimääräistä korkeamman ja alhaisemman kasvainkuolleisuuden (SMR)
ammatit palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 



49  

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Keuhkosyöpä 

Keuhkosyöpäkuolleisuus oli miehillä naisiin verrattuna kaksinkertaista. Sukupuolten 
välinen ero oli selvästi suurempi kuin kasvainkuolleisuudessa ylipäänsä. Tarkasteluna 
ajanjaksona keuhkosyöpäkuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden oli miehillä 39 ja 
naisilla 17. Yhteensä kuolemantapauksia oli naisilla 1 130 ja miehillä 2 043. Keuhko-
syöpäkuolleisuus käsitti miehillä 8 prosenttia ja naisilla 7 prosenttia kaikista kuolemista. 
Sen sijaan kasvainkuolemista keuhkosyöpäkuolleisuuden osuus oli miehillä vajaa nel-
jännes, mutta naisilla vain 12 prosenttia. Ammattien väliset erot olivat huomattavasti 
suuremmat keuhkosyöpäkuolleisuudessa kuin koko kasvainkuolleisuudessa tai koko-
naiskuolleisuudessa ylipäänsä. Keuhkosyöpäkuolleisuus oli erityisen korkeaa monissa 
työntekijäammateissa, kun taas asiantuntija-ammateissa keuhkosyöpäkuolleisuus oli 
harvinaisempaa. 

Naiset 
Naisilla keuhkosyöpäkuolleisuus oli ammattialoista keskimääräistä korkeampaa raken-
nus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä, prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä sekä erikois-
tumattomilla työntekijöillä. Keskimääräistä alhaisempaa keuhkosyöpäkuolleisuus taas 
oli erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. 

Ammateista naisilla korkein keuhkosyöpäkuolleisuus oli moottoriajoneuvojen 
kuljettajilla (SMR 281), kuolemantapausten määrän ollessa kuitenkin vain viisi (kuvio 
14). Keuhkosyöpäkuolleisuus oli korkeaa useissa prosessityöntekijäammateissa: puu-
tavarankäsittelijöillä, elektronisten laitteiden kokoonpanijoilla sekä kemianteollisuuden 
prosessityöntekijöillä. Lisäksi kuolleisuus keuhkosyöpiin oli korkeaa useilla erikoistu-
mattomilla työntekijöillä: siivoojilla, vahtimestareilla, pakkaajilla ja lajittelijoilla, kiin-
teistönhuoltajilla sekä puhelinmyyjillä, lehdenjakajilla ja lipunmyyjillä. Keuhkosyöpä-
kuolleisuus oli korkeaa myös tarjoilijoilla sekä matka- ja hautaustoimistovirkailijoilla. 
Asiantuntija-ammateista keuhkosyöpäkuolleisuus oli keskimääräistä korkeampaa toi-
mittajilla ja kirjailijoilla. 
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Kuvio 14. Keskimääräistä korkeamman keuhkosyöpäkuolleisuuden (SMR) ammatit
palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 

Miehet 
Miehillä keuhkosyöpäkuolleisuus oli keskimääräistä korkeampaa seuraavilla ammat-
tialoilla: maanviljelijöillä ja metsätyöntekijöillä, rakennus-, korjaus- ja valmistustyön-
tekijöillä, prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä sekä erikoistumattomilla työntekijöillä. 
Keskimääräistä harvinaisempaa keuhkosyöpäkuolleisuus oli johtajilla ja ylimmillä 
virkamiehillä, erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. 

Ammateista korkeinta keuhkosyöpäkuolleisuus oli sotilailla (SMR 312), joilla 
kuolemantapauksia oli viisi seuranta-ajalla (kuvio 15). Muita korkean keuhkosyöpä-
kuolleisuuden ammattiryhmiä olivat useat rakennus-, korjaus- ja valmistelutyöntekijät 
ja prosessi- ja kuljetustyöntekijät. 

Useissa rakennusalan ammateissa oli keskimääräistä korkeampi keuhkosyöpä-
kuolleisuus: muurarit ja raudoittajat, rakennusten viimeistelytyöntekijät, rakennustyön-
tekijät sekä putkiasentajat. Keuhkosyöpäkuolleisuus oli korkeaa myös kuljetusalalla: 
vesi- ja raideliikenteen työntekijöillä, moottoriajoneuvojen kuljettajilla sekä koneiden 
kuljettajilla. 
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Teollisuusalalta korkean keuhkosyöpäkuolleisuuden ammatteja olivat konepaja-
ja metallituotteiden kokoonpanijat, metalli- ja valimotyöntekijät, koneistajat ja sepät, 
koneasentajat ja -korjaajat, muovi- ja kumituotteiden valmistajat, paperityöntekijät sekä 
elektronisten laitteiden kokoonpanijat. Keuhkosyöpäkuolleisuus oli keskimääräistä kor-
keampaa myös maanviljelijöillä sekä myyjillä ja tuote-esittelijöillä. Keuhkosyöpäkuol-
leisuus oli korkeaa seuraavissa erikoistumattomissa ammateissa: kiinteistöhuoltajat, 
pakkaajat ja lajittelijat, sekatyöntekijät sekä rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät. 

Miesten alhaisen keuhkosyöpäkuolleisuuden ammatit olivat asiantuntija-ammat-
teja. Naisten tapaan myös miehillä alhaisinta keuhkosyöpäkuolleisuus oli lääkäreillä, 
hammaslääkäreillä ja eläinlääkäreillä (SMR 15). Alhaisen keuhkosyöpäkuolleisuuden 
ammatit vastasivat monelta osin miesten alhaisen kasvainkuolleisuuden ammatteja. Joh-
toon ja ylimpiin virkamiehiin kuuluvat ammattiryhmät olivat kaikki edustettuina. Eri-
tyisasiantuntijoista keuhkosyöpäkuolleisuus oli kasvainkuolleisuuteen verraten alhaista 
eriasteen opettajilla mukaan lukien yliopisto- ja korkeakouluopettajat, peruskoulun ja 
lukion opettajat sekä ammatillisten oppilaitosten ja AMK:n opettajat, matemaattistek-
nisillä aloilla työskentelevillä mukaan lukien erityisasiantuntijat, muut teknisten alojen 
asiantuntijat, tekniikan erityisasiantuntijat, matemaattis-luonnontieteiden erityisasian-
tuntijat sekä talonrakennusalan erityisasiantuntijat. Keuhkosyöpäkuolleisuus oli alhaista 
myös julkishallinnon erityisasiantuntijoilla sekä lakimiehillä. 
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Kuvio 15. Keskimääräistä korkeamman ja alhaisemman keuhkosyöpäkuolleisuuden
(SMR) ammatit palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Rintasyöpä 

Rintasyöpäkuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden oli naisilla 36. Yhteensä kuoleman-
tapauksia tarkasteluvälillä oli 2 045. Rintasyöpäkuolleisuus käsitti palkansaajanaisilla 
reilun neljänneksen kaikista kasvainkuolemista ja 15 prosenttia kaikista kuolemista. 
Ammattialoista rintasyöpäkuolleisuus oli korkeaa toimisto- ja asiakaspalvelutyönteki-
jöillä. Alhaista rintasyöpäkuolleisuus taas oli palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöillä 
sekä erikoistumattomilla työntekijöillä. 

4.2.2.Verenkiertoelinten sairaudet 

Kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin oli korkeahkoa erityisesti palkansaajamie-
hillä. Miehillä kuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden oli 150, palkansaajanaisilla 
ainoastaan 39. Kuolemantapauksia oli miehillä 8 066 ja naisilla 2 578 tarkastelujaksolla. 
Kokonaisuudessa verenkiertoelinten sairaudet käsittivät miehillä noin 30 prosenttia pal-
kansaajien kokonaiskuolleisuudesta, naisilla vain 16 prosenttia. Miesten verenkiertoelin-
sairauksien kuolleisuus oli naisiin nähden noin nelinkertaista. Sekä naisilla että miehillä 
kuolleisuus verenkiertoelinsairauksiin oli korkeaa erityisesti työntekijäammateissa. Näin 
oli myös, kun tarkasteltiin erikseen iskeemisiä sydänsairauksia ja aivoverisuonisairauksia. 

Naiset 
Verenkiertoelinsairauksissa kuolleisuus oli ammattialoista korkeaa toimisto- ja asia-
kaspalvelutyöntekijöillä, maanviljelijöillä ja metsätyöntekijöillä, rakennus-, korjaus-
ja valmistustyöntekijöillä, prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä sekä erikoistumattomilla 
työntekijöillä. Keskimääräistä alhaisempaa kuolleisuus taas oli erityisasiantuntijoilla 
ja asiantuntijoilla. 

Ammateista kuolleisuus verenkiertoelinsairauksiin oli naisilla korkeinta hieno-
mekaanikoilla ja taideteollisuustyöntekijöillä (SMR 267) (kuvio 16). Tässä ryhmässä 
kuolemantapauksia oli seuranta-ajalla 12. Muita keskimääräistä korkeamman kuollei-
suuden ammatteja olivat prosessi- ja valmistustyöntekijöistä painajat ja paperituotteiden 
valmistajat, puutavarankäsittelijät, kemianteollisuuden prosessityöntekijät ja elintarvi-
keteollisuustyöntekijät. Myös metsätyöntekijöillä, lomittajilla ja kalastajilla oli keski-
määräistä korkeampi verenkiertoelintautikuolleisuus. Erikoistumattomista työntekijöistä 
kuolleisuus verenkiertoelinsairauksiin oli keskimääräistä korkeampaa rahdinkäsitteli-
jöillä ja varastotyöntekijöillä, kiinteistönhuoltajilla, siivoojilla ja vahtimestareilla. Lisäksi 
kuolleisuus oli korkeaa palkanlaskijoilla ja vakuutuskäsittelijöillä, toimistoapulaisilla, 
sairaala- ja hoitoapulaisilla sekä tarjoilijoilla. 

Alhaisinta kuolleisuus oli joissakin johtotason ammateissa sekä asiantuntija-
ammateissa, erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla työskentelevillä. Alhai-
sinta verenkiertoelinsairauksien kuolleisuus oli lääkäreillä, hammaslääkäreillä ja 
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eläinlääkäreillä (SMR 41). Alhaista verenkiertoelinsairauksien kuolleisuus oli terveys-
alan ammattiryhmistä myös terveysalan asiantuntijoilla, sairaan- ja terveydenhoitajilla 
sekä proviisoreilla ja farmaseuteilla. Sosiaali- ja kasvatusalan ammateista keskimääräistä 
alhaisempaa kuolleisuus oli ammateissa sosiaalialan erityisasiantuntijat, lastenhoitajat 
ja päiväkotiapulaiset, peruskoulun ja lukion opettajat sekä lastentarhanopettajat. Muita 
alhaisen kuolleisuuden ammatteja olivat yksikönjohtajat julkisella sektorilla sekä jul-
kishallinnon erityisasiantuntijat. 

Kuvio 16. Keskimääräistä korkeamman ja alhaisemman kuolleisuuden (SMR) ammatit
verenkiertoelinten sairauksissa palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta
seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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 Miehet 
Miehillä kuolleisuus verenkiertoelinsairauksiin oli keskimääräistä korkeampaa työn-
tekijäaloilla ja keskimääräistä alhaisempaa asiantuntija-aloilla. Ammateista korkeinta 
verenkiertoelinsairauksien kuolleisuus oli kodinhoitajilla ja henkilökohtaisilla avustajilla 
(SMR 249) (kuvio 17). Tässä ryhmässä kuolemantapauksia oli 20. Verenkiertoelinsai-
rauksien kuolleisuus oli korkeaa monessa muussakin työntekijäammatissa. 

Rakennusalalla kuolleisuus verenkiertoelinsairauksiin oli keskimääräistä korke-
ampaa rakennustyöntekijöillä sekä rakennusten viimeistelytyöntekijöillä. Metalliteolli-
suuden työntekijöistä keskimääräistä korkeampaa verenkiertoelinsairauksien kuolleisuus 
oli kaivostyöntekijöillä ja panostajilla, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoilla, 
metalli- ja mineraalituotteiden valmistajilla, metalli- ja valimotyöntekijöillä, ohutlevy-
sepillä sekä koneistajilla ja sepillä. Paperiteollisuuden ammateista kuolleisuus oli kor-
keampaa puutavarankäsittelijöillä, kemianteollisuuden prosessityöntekijöillä, painajilla 
ja paperituotteiden valmistajilla sekä paperityöntekijöillä. Lisäksi kuolleisuus oli kes-
kimääräistä korkeampaa leipomo- ja hedelmätuotteiden teollisilla valmistajilla. Kul-
jetustyöntekijöistä taas kuolleisuus oli korkeaa vesi- ja raideliikenteen työntekijöillä, 
koneiden kuljettajilla ja moottoriajoneuvojen kuljettajilla. 

Kuolleisuus oli korkeaa myös postinkantajilla ja -käsittelijöillä, vartijoilla sekä 
metsätyöntekijöillä, lomittajilla ja kalastajilla. Erikoistumattomista työntekijöistä kuollei-
suus oli korkeaa useassa ammatissa: puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja lipunmyyjät, vahti-
mestarit, kiinteistönhuoltajat, sekatyöntekijät sekä rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät. 

Keskimääräistä alhaisempaa verenkiertoelinsairauksien kuolleisuus oli palkan-
saajamiehillä monissa johdon, erityisasiantuntija- ja asiantuntija-ammateissa (kuvio 18). 
Alhaisinta verenkiertoelinsairauksien kuolleisuus oli elektroniikan ja informaatiotek-
niikan erityisasiantuntijoilla (SMR 40). Johtajista kuolleisuus oli alhaista erityisesti 
ylimmällä johdolla yksityisellä sektorilla, yksikönjohtajilla julkisella sektorilla, asian-
tuntijajohtajilla sekä upseereilla. Kuolleisuus oli alhaista myös lähes kaikissa erityis-
asiantuntija-ammateissa. Tähän ryhmään kuuluivat opetushenkilökunta mukaan lukien 
yliopisto- ja korkeakouluopettajat, peruskoulun ja lukion opettajat sekä ammatillisten 
oppilaitosten ja AMK:n opettajat. Edustettuina olivat myös muita erityisasiantuntijoita 
mukaan lukien talonrakennusalan erityisasiantuntijat, tekniikan erityisasiantuntijat, 
matemaattis-luonnontieteiden erityisasiantuntijat ja julkishallinnon erityisasiantuntijat 
sekä lakimiehet, tilintarkastajat ja ekonomistit sekä lääkärit, hammaslääkärit ja eläin-
lääkärit. Asiantuntija-ammateista verenkiertoelinsairauksien kuolleisuus oli keskimää-
räistä alhaisempaa papeilla, poliiseilla, myyntineuvottelijoilla ja kiinteistövälittäjillä 
sekä talonrakennusalan asiantuntijoilla. 
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Kuvio 17. Keskimääräistä korkeamman kuolleisuuden (SMR) ammatit verenkiertoelinten
sairauksissa palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 18. Keskimääräistä alhaisemman kuolleisuuden (SMR) ammatit verenkiertoelinten
sairauksissa palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

Iskeemiset sydänsairaudet 

Kuolleisuus iskeemisiin sydänsairauksiin oli palkansaajamiehillä selvästi yleisempää 
kuin palkansaajanaisilla. Kuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden oli tarkasteluajan-
jaksona miehillä 90, naisilla ainoastaan 13. Miesten kuolleisuus oli lähes 7-kertaista 
naisiin verrattuna. Kaiken kaikkeaan kuolemantapauksia oli miehillä 4 805 ja naisilla 
892 tarkastelujaksolla. Miehillä iskeemiset sydänsairaudet käsittivät 60 prosenttia veren-
kiertoelinsairauskuolleisuudesta, naisilla kolmanneksen. Kokonaiskuolleisuudesta iskee-
misten sydänsairauksien osuus oli miehillä 18 prosenttia ja naisilla 5 prosenttia. 



58  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Korkean kuolleisuuden ammateissa korostuivat työntekijäammatit. Miehillä 
alhaisen kuolleisuuden ammateissa korostuivat johtajat ja ylimmät virkamiehet sekä 
erityisasiantuntijat. Sekä miehillä että naisilla ammattien väliset kuolleisuuserot olivat 
suuria. 

Naiset 
Kuten verenkiertoelinsairauksissa ylipäätään, myös iskeemisissä sydänsairauksissa 
kuolleisuus oli naisilla suhteessa korkeampaa työntekijäammateissa ja alhaisempaa 
asiantuntija-ammateissa. Korkean ja alhaisen kuolleisuuden ammattialat olivat samat 
kuin kaikissa verenkiertoelinsairauksissa, paitsi että rakennus-, korjaus- ja valmistus-
työntekijöillä kuolleisuus ei ollut keskimääräistä korkeampaa. 

Ammateista korkeinta kuolleisuus iskeemisiin sydänsairauksiin oli kiinteistö-
huoltajilla (SMR 265), joilla oli seuranta-ajalla kaikkiaan 10 kuolemantapausta (kuvio 
19). Muita korkean kuolleisuuden ammatteja olivat eri alojen työntekijäammatit: kemi-
anteollisuuden prosessityöntekijät, rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät, metsätyönte-
kijät, lomittajat ja kalastajat, laborantit, palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät, sairaala- ja 
hoitoapulaiset sekä siivoojat. 

Kuvio 19. Keskimääräistä korkeamman kuolleisuuden (SMR) ammatit iskeemisissä
sydänsairauksissa palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 
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Miehet 
Miehillä korkean ja alhaisen iskeemisten sydänsairauksien kuolleisuuden ammattialat 
vastasivat pitkälti verenkiertoelinsairauksien ammattialoja. Kuolleisuus oli korkeaa 
työntekijäammateissa ja alhaista asiantuntija-ammateissa. 

Korkeinta kuolleisuus iskeemisiin sydänsairauksiin oli kodinhoitajilla ja hen-
kilökohtaisilla avustajilla (SMR 286), 14 kuolemantapausta seuranta-ajalla (kuvio 20). 
Korkeaa kuolleisuus iskeemisiin sydänsairauksiin oli rakennusalan ammateista raken-
nustyöntekijöillä, rakennusten viimeistelytyöntekijöillä ja putkiasentajilla. Metallialalla 
kuolleisuus iskeemisiin sydänsairauksiin oli keskimääräistä korkeampaa seuraavissa 
ammateissa: kaivostyöntekijät ja panostajat, metalli- ja mineraalituotteiden valmistajat, 
metalli- ja valimotyöntekijät, sekä koneistajat ja sepät. Kuolleisuus oli keskimääräistä 
korkeampaa myös puutavarankäsittelijöillä ja kemianteollisuuden prosessityöntekijöillä 
sekä leipomo- ja hedelmätuotteiden teollisilla valmistajilla ja elintarviketeollisuustyön-
tekijöillä. Kuljetusalan ammateista kuolleisuus iskeemisiin sydänsairauksiin oli kes-
kimääräistä korkeampaa vesi- ja raideliikenteen työntekijöillä, moottoriajoneuvojen 
kuljettajilla sekä koneiden kuljettajilla. Kuolleisuus oli keskimääräistä yleisempää myös 
vartijoilla sekä postinkantajilla ja -käsittelijöillä. Kuolleisuus oli korkeaa myös joillain 
erikoistumattomilla työntekijöillä: puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja lipunmyyjät, vahti-
mestarit, kiinteistönhuoltajat, sekatyöntekijä sekä rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät. 

Keskimääräistä harvinaisempaa kuolleisuus iskeemisiin sydänsairauksiin oli 
johtoon ja erityisasiantuntija-ammatteihin kuuluvilla sekä joissain asiantuntija-amma-
teissa. Alhaisinta kuolleisuus oli yliopisto- ja korkeakouluopettajilla (SMR 41). Joh-
toon ja ylimpiin virkamiehiin kuuluvista keskimääräistä harvinaisempaa kuolleisuus oli 
upseereilla, yksityisen sektorin ylimmällä johdolla, yksikönjohtajilla julkisella sektorilla 
sekä asiantuntijajohtajilla. Erityisasiantuntijoista keskimääräistä alhaisempaa kuollei-
suus iskeemisiin sydänsairauksiin oli julkishallinnon erityisasiantuntijoilla, tekniikan 
erityisasiantuntijoilla, ammatillisten oppilaitosten jaAMK:n opettajilla, lääkäreillä, ham-
maslääkäreillä ja eläinlääkäreillä, peruskoulun ja lukion opettajilla, talonrakennusalan 
erityisasiantuntijoilla, matemaattis-luonnontieteiden erityisasiantuntijoilla, elektroniikan 
ja IT:n erityisasiantuntijoilla sekä lakimiehillä. Asiantuntija-ammateista taas alhaista 
kuolleisuus iskeemisiin sydänsairauksiin oli myyntineuvottelijoilla ja kiinteistönvälit-
täjillä, talonrakennusalan asiantuntijoilla, esiintyvillä taiteilijoilla sekä papeilla. 
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Kuvio 20. Keskimääräistä korkeamman ja alhaisemman kuolleisuuden (SMR) ammatit
iskeemisissä sydänsairauksissa palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta
seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Aivoverisuonisairaudet 

Tarkasteluajanjaksolla aivoverisairauksiin kuoli 23 miestä ja 14 naista 100 000 henki-
lövuotta kohti. Kuolleisuus aivoverisuonisairauksiin oli tarkasteluajanjaksolla palkan-
saajamiehillä huomattavasti vähäisempää kuin iskeemisiin sydänsairauksiin. Sen sijaan 
naisilla aivoverisuonisairauskuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden oli jopa hieman 
yleisempää kuin kuolleisuus iskeemisiin sydänsairauksiin. Verisuonitautikuolleisuudesta 
aivoverisuonisairauskuolleisuus käsitti miehillä 15 prosenttia ja naisilla peräti 36 pro-
senttia. Aivoverisuonitautien osuus kokonaiskuolleisuudesta oli yhtenevämpi miehillä 
ja naisilla. Naisilla aivoverisuonisairaudet käsittivät 6 prosenttia ja miehillä 5 prosenttia 
koko kuolleisuudesta. Kaiken kaikkiaan kuolemantapauksia seuranta-ajalla oli naisilla 
939 ja miehillä 1 236. Toisin kuin kuolleisuudessa iskeemisiin sydänsairauksiin tai 
verisuonisairauksiin yleensä, eivät korkean ja alhaisen kuolleisuuden ammatit olleet 
niin selkeästi jakautuneet työntekijä- ja asiantuntija-ammatteihin. 

Naiset 
Ammattialoista kuolleisuus aivoverisuonisairauksiin oli selvästi yleisempää prosessi- ja 
kuljetustyöntekijöillä sekä erikoistumattomilla työntekijöillä ja keskimääräistä alhaisem-
paa puolestaan erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. 

Palkansaajanaisilla suhteelliset erot kuolleisuudessa aivoverisuonisairauksiin 
olivat suuria (kuvio 21). Ammateista korkein kuolleisuus oli papeilla (SMR 445), joilla 
kuolemantapauksia seuranta-ajalla oli kuitenkin vain viisi. Muita korkean aivoverisuo-
nisairauksien ammatteja olivat hienomekaanikot ja taideteollisuustyöntekijät, painajat ja 
paperituotteiden valmistajat, elintarviketeollisuustyöntekijät, rahdinkäsittelijät ja varas-
totyöntekijät, vahtimestarit, kiinteistöhuoltajat, tarjoilijat sekä siivoojat. 
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Kuvio 21. Keskimääräistä korkeamman kuolleisuuden (SMR) ammatit
aivoverisuonisairauksissa palkansaajanaisilla2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan
alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 

Miehet 
Miehillä kuolleisuus oli ammattialoista keskimääräistä korkeampaa prosessi- ja kulje-
tustyöntekijöillä ja erikoistumattomilla työntekijöillä ja alhaisinta erityisasiantuntijoilla 
ja asiantuntijoilla. Naisista poiketen miehillä myös johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä 
oli selvästi alhaisempi kuolleisuus. 

Miehillä ammateista korkeinta aivoverisuonisairauskuolleisuus oli toimistoapu-
laisilla (SMR 269), joista aivoverisairauksiin kuoli tarkastelujaksolla kuusi henkilöä 
(kuvio 22). Osassa korkean aivoverisuonisairauskuolleisuuden ammateista oli myös 
korkea iskeemisten sydänsairauksien kuolleisuus. Tällaisia ammatteja olivat rakennus-
työntekijät, kemianteollisuuden prosessityöntekijät, sekatyöntekijät, moottoriajoneuvo-
jen kuljettajat sekä kiinteistönhuoltajat. Sen sijaan osassa ammateissa kuolleisuus oli 
keskimääräistä korkeampaa vain aivoverisuonisairauksissa. Tällaisia ammatteja olivat 
painajat ja paperituotteiden valmistajat, mielenterveys-, kehitysvammaisten ja sosiaa-
lialan hoitajat sekä maankäytön asiantuntijat. 
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Kuvio 22. Keskimääräistä korkeamman kuolleisuuden (SMR) ammatit
aivoverisuonisairauksissa palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta 
seurannan alussa. 

4.2.3 Diabetes 

Diabeteskuolleisuudessa tarkasteltiin kuolemia, joissa diabetes oli varsinaisena tai myö-
tävaikuttavana syynä. Tarkasteltuna ajanjaksona diabeteskuolleisuus oli naisilla 10 ja 
miehillä 37 suhteessa 100 000 henkilövuoteen. Palkansaajanaisilla diabetes käsitti 4 
prosenttia kaikista kuolemista, miehillä vajaa 8 prosenttia. Miesten diabetekseen liittyvä 
kuolleisuus oli siten nelinkertaista naisiin verrattuna. Kuolleiden määrä seuranta-ajalla 
oli naisilla 638 henkilöä ja miehillä 1 995 henkilöä. 

Naiset 
Diabeteskuolleisuus oli naisilla ammattialoista korkeaa erityisesti toimisto- ja asiakaspal-
velutyöntekijöillä, maanviljelijöillä ja metsätyöntekijöillä, prosessi- ja kuljetustyönteki-
jöillä sekä erikoistumattomilla työntekijöillä. Alhaista kuolleisuus oli taas asiantuntijoilla 
ja erityisasiantuntijoilla. 

Palkansaajanaisilla ammateista korkeinta diabetekseen liittyvä kuolleisuus oli 
metsätyöntekijöillä, lomittajilla ja kalastajilla (SMR 299), joista diabetekseen kuoli 
kahdeksan henkilöä (kuvio 23). Diabeteskuolleisuus oli keskimääräistä korkeampaa 
joillain toimistotyöntekijöillä: toimistoapulaiset, palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 
sekä puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksenhoitajat. Kuolleisuus oli korkeaa myös kiin-
teistöhuoltajilla, siivoojilla, kemianteollisuuden prosessityöntekijöillä sekä tarjoilijoilla. 
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Kuvio 23. Keskimääräistä korkeamman diabeteskuolleisuuden (SMR) ammatit
palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

Miehet 
Keskimääräistä korkeampaa diabeteskuolleisuus oli palkansaajamiehillä ammattialoista 
toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä, palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöillä, pro-
sessi- ja kuljetustyöntekijöillä ja erikoistumattomilla työntekijöillä. Alhaista diabetes-
kuolleisuus oli asiantuntijoilla ja sotilailla. 

Ammateista korkeinta diabetekseen liittyvä kuolleisuus oli kodinhoitajilla ja 
henkilökohtaisilla avustajilla, joista diabetekseen kuoli kuusi henkilöä (kuvio 24). Hei-
dän suhteellinen kuolleisuutensa oli kolminkertaista kaikkiin palkansaajamiehiin ver-
rattuna. Seuraavaksi korkeinta kuolleisuus oli postinkantajilla ja -käsittelijöillä, joiden 
kuolleisuus oli lähes kaksinkertaista kaikkiin palkansaajiin verrattuna. Prosessi- ja kul-
jetusalan työntekijöistä kuolleisuus diabetekseen oli keskimääräistä korkeampaa seuraa-
vissa ammateissa: kemianteollisuuden prosessityöntekijät, paperityöntekijät, metalli- ja 
mineraalituotteiden valmistajat, voimalaitosten koneiden ja kattiloiden hoitajat, konei-
den kuljettajat sekä moottoriajoneuvojen kuljettajat. Kuolleisuus oli korkeaa myös var-
tijoilla, rahdinkäsittelijöillä ja varastotyöntekijöillä, huonekalu- ja konepuusepillä ja 
kiinteistönhuoltajilla. 
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Keskimääräistä harvinaisempaa diabetekseen liittyvä kuolleisuus oli palkansaa-
jamiehillä jälleen johdolla ja ylimmillä virkamiehillä, asiantuntijajohtajilla, yksikönjoh-
tajilla julkisella sektorilla, ylimmällä johdolla yksityisellä sektorilla sekä upseereilla, 
joilla kuolleisuus oli kaikkein alhaisinta (SMR 40). Alhaista kuolleisuus oli myös eri-
tyisasiantuntijoilla seuraavissa ammateissa: tekniikan erityisasiantuntijat, matemaattis-
luonnontieteiden erityisasiantuntijat, yliopisto- ja korkeakouluopettajat sekä konetek-
niikan asiantuntijat. 

Kuvio 24. Keskimääräistä korkeamman ja alhaisemman diabeteskuolleisuuden (SMR)
ammatit palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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4.2.4 Hengityselinten sairaudet 

Palkansaajista hengityselinten sairauksiin kuoli 5 naista ja 11 miestä 100 000 henkilö-
vuotta kohden. Miesten kuolleisuus oli naisiin nähden 2,5-kertaista. Molemmilla suku-
puolilla hengityselinsairauskuolleisuuden osuus kokonaiskuolleisuudesta oli kuitenkin 
samaa noin kahden prosentin luokkaa. Hengityselinsairauksiin kuoli tarkasteluvälillä 
600 miestä ja 316 naista. Tapausmäärät jäivät naisilla ja miehillä niin pieniksi, ettei 
alhaisen kuolleisuuden ammatteja tunnistettavuussyistä tarkastella. 

Naiset 
Naisilla hengityselinsairauskuolleisuus oli harvinaista. Ammattialoista keskimääräistä 
korkeampaa kuolleisuus oli ainoastaan erikoistumattomilla työntekijöillä ja keskimää-
räistä alhaisempaa erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. 

Naisilla oli melko vähän ammatteja, joissa kuolleisuus hengityselinsairauksiin 
oli selvästi keskimääräistä korkeampaa. Korkein kuolleisuus hengityselinten sairauk-
siin oli tarjoilijoilla (SMR 261), joista hengityselinsairauksiin kuoli tarkasteluvälillä 
yhdeksän henkilöä. Muita korkean hengityselinsairauskuolleisuuden ammatteja olivat 
keittiöapulaiset ja siivoojat. 

Miehet 
Miehillä ammattialoittain tarkasteltuna hengityselinsairauksiin kuolivat keskimääräistä 
yleisemmin rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, prosessi- ja kuljetustyöntekijät 
sekä erikoistumattomat työntekijät. Alhaista kuolleisuus taas oli johtajilla ja ylimmillä 
virkamiehillä, erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. 

Ammateista siivoojilla oli miehistä selvästi korkein hengityselinkuolleisuus, 
kuusinkertainen kaikkiin palkansaajiin nähden (SMR 594) (kuvio 25). Siivoojista hen-
gityselinsairauksiin kuoli tarkasteluvälillä viisi henkilöä. Keskimääräistä korkeampaa 
kuolleisuus oli lisäksi kymmenessä muussa ammatissa, joista kaikki olivat työntekijä-
ammatteja: rakennusten viimeistelytyöntekijöillä, pakkaajilla ja lajittelijoilla, puutava-
rankäsittelijöillä, muovi- ja kumituotteiden valmistajilla, metalli- ja valimotyöntekijöillä, 
ohutlevysepillä, kiinteistönhuoltajilla, moottoriajoneuvonkuljettajilla sekä sähkö-, tie-
toliikenne- ja linja-asentajilla. 
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Kuvio 25. Keskimääräistä korkeamman hengityselinsairauskuolleisuuden (SMR)
ammatit palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 

4.2.5 Tapaturmat ja väkivaltaiset kuolinsyyt 

Tapaturmiin ja väkivaltaisiin kuolinsyihin kuoli seurantajaksolla palkansaajista 78 miestä 
ja 22 naista 100 000 henkilövuotta kohti. Miesten tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus 
oli yli kolminkertaista naisiin verrattuna. Tapaturma- ja väkivaltakuolleisuuden osuudet 
olivat yhdeksän prosenttia naisilla ja miehillä kuusitoista prosenttia kokonaiskuolleisuu-
desta. Tapaturmiin ja väkivaltaan kuoli tarkasteluvälillä lukumääräisesti 1 372 naista 
ja 4 374 miestä. 

Naiset 
Tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus oli naisilla ammattialoista keskivertoa yleisempää 
erikoistumattomilla työntekijöillä ja harvinaisempaa erityisasiantuntijoilla. 

Ammateista naisilla yleisintä tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus oli pienyritysten 
johtajilla, joiden kuolleisuus oli yli kolminkertaista kaikkiin palkansaajiin verrattuna 
(kuvio 26). Tässä ryhmässä kuolemantapauksia tapaturma- ja väkivaltasyihin oli seu-
ranta-aikana kuitenkin vain kahdeksan. Seuraavaksi korkeinta kuolleisuus oli pakkaajilla 
ja lajittelijoilla. Muita keskimääräistä korkeamman tapaturma- ja väkivaltakuolleisuuden 
ammatteja naisilla olivat lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit, lakimiehet, arkisto-, 
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kirjasto- ja museotyöntekijät, kemianteollisuuden prosessityöntekijät, sairaala- ja hoi-
toapulaiset sekä siivoojat. 

Osasta edellä mainituista ammateista oli tiedot myös itsemurhakuolleisuudesta. 
Itsemurhat käsittivät sairaala- ja hoitoapulaisten tapaturma- ja väkivaltakuolemista reilun 
kolmanneksen, arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijöiden kuolemista puolet, lääkärien 
kuolemista 40 prosenttia ja siivoojien kuolemista viidenneksen. 

Kuvio 26. Keskimääräistä korkeamman tapaturma- ja väkivaltakuolleisuuden (SMR)
ammatit palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 

Miehet 
Miehillä tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus oli ammattialoista yleisintä rakennus-, 
korjaus- ja valmistustyöntekijöillä, prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä sekä erikoistu-
mattomilla työntekijöillä. Keskimääräistä alhaisempaa kuolleisuus taas oli johtajilla ja 
ylimmillä virkamiehillä, erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. 

Tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus oli ammateista miehillä korkeinta (SMR 
208) työn ja liike-elämän palvelujen välittäjillä – sisältäen muun muassa kuntoutus-
ohjaajat, ilmoitusmyyjät ja messuemännät – sekä mielenterveys-, kehitysvammaisten 
ja sosiaalialan hoitajilla (kuvio 27). Kuolleisuus oli keskimääräistä korkeampaa myös 
arkisto- ja kirjasto- ja museotyöntekijöillä. 

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä korkean riskin ammatteja olivat 
rakennustyöntekijät, hitsaajat ja kaasuleikkaajat sekä ohutlevysepät, rakennusten vii-
meistelytyöntekijät, koneistajat ja sepät sekä metalli- ja valimotyöntekijät. Prosessi- ja 
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kuljetustyöntekijöistä kuolleisuus tapaturma- ja väkivaltasyihin oli keskimääräistä korke-
ampaa paperityöntekijöillä, teurastajilla, leipureilla ja meijeristeillä, koneiden kuljettajilla 
sekä moottoriajoneuvojen kuljettajilla. Samoin oli metsätyöntekijöillä, lomittajilla ja 
kalastajilla. Erikoistumattomista työntekijöistä kuolleisuus oli tapaturma- ja väkivalta-
syissä korkeaa vain rahdinkäsittelijöillä ja varastotyöntekijöillä. 

Alhaisin tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus miehillä oli maa- ja metsätalouden 
erityisasiantuntijoilla (SMR 36). Alhaisen kuolleisuuden ammateissa oli useita muitakin 
erityisasiantuntijoita: talonrakennusalan erityisasiantuntijat, maankäytön erityisasiantun-
tijat, elektroniikan ja IT:n erityisasiantuntijat, tekniikan erityisasiantuntijat, matemaattis-
luonnontieteen erityisasiantuntijat sekä peruskoulun ja lukion opettajat. Kuolleisuus oli 
keskimääräistä harvinaisempaa myös lähes kaikissa johtajatason ammateissa. 

Asiantuntijoista kuolleisuus tapaturma- ja väkivaltasyihin oli keskimääräistä 
alhaisempaa elektroniikan ja IT:n asiantuntijoilla, prosessitekniikan asiantuntijoilla sekä 
myyntineuvottelijoilla ja kiinteistövälittäjillä. Työntekijäammateista alhainen tapaturma-
ja väkivaltakuolleisuus oli ainoastaan painopinnanvalmistajilla sekä kuljetuksen ja huo-
linnan toimistotyöntekijöillä. 
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Kuvio 27. Keskimääräistä korkeamman ja alhaisemman tapaturma- ja
väkivaltakuolleisuuden (SMR) ammatit palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta
seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Itsemurhakuolleisuus 

Itsemurhan seurauksena kuoli 26 miestä 100 000 henkilövuotta kohden, mikä oli noin 
nelinkertaisesti naisiin (SDR 7) verrattuna. Itsemurhakuolleisuus kattoi naisilla vajaat 
kolme ja miehillä reilut viisi prosenttia kokonaiskuolleisuudesta. Kaiken kaikkiaan itse-
murhiin kuoli tarkasteluvälillä 1 499 miestä ja 462 naista. Itsemurhat kattoivat molem-
milla sukupuolilla noin kolmanneksen kaikista tapaturma- ja väkivaltakuolemista. 

Naiset 
Naisilla oli vain kaksi ammattia, joissa itsemurhakuolleisuus oli muita palkansaajia 
korkeammalla tasolla: arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät (SMR 228) sekä sairaala- ja 
hoitoapulaiset (SMR 181). Itsemurhan teki tarkasteluvälillä kymmenen arkisto-, kirjasto 
ja museotyöntekijää ja 21 sairaala- ja hoitoapulaista. 

Miehet 
Miehillä itsemurhakuolleisuus oli ammattialoittain keskimääräistä korkeampaa maan-
viljelijöillä ja metsätyöntekijöillä, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä, pro-
sessi- ja kuljetustyöntekijöillä sekä erikoistumattomilla työntekijöillä. Keskimääräistä 
alhaisempaa itsemurhakuolleisuus taas oli johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä, erityis-
asiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. 

Miehillä oli yhteensä neljätoista ammattia, joissa oli keskimääräistä korkeampi 
itsemurhakuolleisuus (kuvio 28). Korkein itsemurhakuolleisuus oli metalli- ja puutuot-
teiden kokoonpanijoilla (SMR 298), mutta kuolleisuus oli yli kaksinkertaista myös 
arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijöillä, mielenterveys-, kehitysvammaisten ja sosi-
aalialan hoitajilla, siivoojilla, metalli- ja valimotyöntekijöillä sekä tullivirkamiehillä, 
raja- ja merivartijoilla. Myös metallin työstäjät ja betonin valmistajat, voimalaitosten 
koneenhoitajat, paperityöntekijät, metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat, koneiden 
kuljettajat, moottoriajoneuvojen kuljettajat rahdin käsittelijät ja varastotyöntekijät sekä 
sekatyöntekijät olivat keskimääräistä korkeamman itsemurhakuolleisuuden ammatteja. 

Keskimääräistä alhaisempaa itsemurhakuolleisuus oli asiantuntijajohtajilla, tek-
niikan sekä elektroniikan ja IT:n erityisasiantuntijoilla, talonrakennusalan ja konetek-
niikan asiantuntijoilla, peruskoulun ja lukion opettajilla sekä myyntineuvottelijoilla ja 
kiinteistövälittäjillä. 
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Kuvio 28. Keskimääräistä korkeamman ja alhaisemman itsemurhakuolleisuuden (SMR)
ammatit palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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4.2.6 Alkoholiin liittyvät syyt 

Alkoholiin liittyviin syihin, mukaan luettuna myötävaikuttavat syyt, kuoli 23 naista ja 
119 miestä 100 000 henkilövuotta kohti. Miesten kuolleisuus oli viisinkertaista naisiin 
verrattuna, kun vastaava ero kokonaiskuolleisuudessa oli kaksinkertainen. Alkoholikuo-
lemien osuus kokonaiskuolleisuudesta oli naisilla 10 prosenttia ja miehillä 24 prosenttia. 
Alkoholikuolemien määrä seuranta-ajalla oli naisilla 1 511 ja miehillä 6 546. Ammat-
tiryhmien väliset erot olivat alkoholikuolleisuudessa suuremmat kuin kokonaiskuollei-
suudessa sekä naisilla että miehillä. 

Naiset 
Alkoholiin liittyviin syihin kuolivat ammattialoista yleisimmin toimisto- ja asiakaspal-
velutyöntekijät, prosessi- ja kuljetustyöntekijät sekä muut työntekijät. Keskimääräistä 
alhaisempaa alkoholikuolleisuus oli erityisasiantuntijoilla. 

Naisilla ammateista korkein alkoholikuolleisuus oli kuvaajilla, äänittäjillä ja 
lavastajilla (SMR 351), joilla kuolemien määrä seuranta-ajalla oli yhdeksän (kuvio 29). 
Muita korkean alkoholikuolleisuuden ammatteja olivat leipomo- ja hedelmätuotteiden 
teolliset valmistajat, pakkaajat ja lajittelijat, kiinteistönhuoltajat, toimittajat ja kirjailijat, 
matkatoimistovirkailijat ja matkailuneuvojat, tarjoilijat sekä siivoojat. 

Kuvio 29. Keskimääräistä korkeamman alkoholikuolleisuuden (SMR) ammatit
palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 
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 Miehet 
Miehillä kaikki korkean alkoholikuolleisuuden ammatit olivat työntekijäammatteja. 
Keskimääräistä korkeampaa alkoholikuolleisuus oli ammattialoilla rakennus-, korjaus- ja 
valmistustyöntekijät, prosessi- ja kuljetustyöntekijät sekä erikoistumattomat työntekijät. 
Keskimääräistä alhaisempaa alkoholikuolleisuus taas oli johtajilla ja ylimmillä virka-
miehillä, erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. 

Ammateista korkein alkoholikuolleisuus oli tarjoilijoilla (SMR 194) (kuvio 30). 
Alkoholikuolleisuus oli korkeaa myös useassa rakennusalan ammatissa: rakennustyön-
tekijöillä, rakennusalan viimeistelytyöntekijöillä sekä putkiasentajilla. Kuolleisuus oli 
korkeaa myös useassa konepaja- ja valimotyöntekijäammatissa: metalli- ja valimotyön-
tekijät, hitsaajat, ohutlevysepät sekä koneistajat ja sepät. Alkoholikuolleisuus oli korkeaa 
myös sähkö-, tietoliikenne ja linja-asentajilla, paperityöntekijöillä sekä painajilla ja pape-
rituotteiden valmistajilla sekä kemianteollisuuden prosessityöntekijöillä. Kuljetusalalla 
alkoholikuolleisuus oli yleistä vesi- ja raideliikenteen työntekijöillä, veturinkuljettajilla, 
koneiden kuljettajilla sekä moottoriajoneuvojen kuljettajilla. Alkoholikuolleisuus oli kes-
kimääräistä yleisempää myös useilla erikoistumattomilla työntekijöillä: sekatyöntekijät, 
pakkaajat ja lajittelijat, rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät, vahtimestarit, siivoojat, 
puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja lipunmyyjät, kiinteistönhuoltajat. Näiden lisäksi alko-
holikuolleisuus oli korkeaa mielenterveys-, kehitysvammaisten ja sosiaalialan hoitajilla. 

Alhaisinta alkoholikuolleisuus miehillä oli papeilla (SMR 22) (kuvio 31). Alko-
holikuolleisuus oli alhaista myös yksityisen sektorin ylimmällä johdolla, muilla asian-
tuntiajohtajilla sekä julkisen sektorin yksikönjohtajilla. Kuolleisuus oli keskimääräistä 
harvinaisempaa myös opettajilla sekä matemaattis-luonnontieteen ja tekniikan erityisasi-
antuntijoihin kuuluvissa ammateissa sekä maa- ja metsätaloustieteiden erityisasiantunti-
joilla, tilintarkastajilla, lakimiehillä, julkishallinnon erityisasiantuntijoilla ja lääkäreillä. 

Asiantuntijoista alkoholikuolleisuus oli harvinaista verovalmistelijoilla, myynti-
neuvottelijoilla ja kiinteistönvälittäjillä, agrologeilla sekä talonrakennusalan ja muiden 
teknisten alojen asiantuntijoilla. Työntekijäammateista alkoholikuolleisuus oli alhaista 
ainoastaan kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijöillä. 
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Kuvio 30. Keskimääräistä korkeamman alkoholikuolleisuuden (SMR) ammatit
palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 31. Keskimääräistä alhaisemman alkoholikuolleisuuden (SMR) ammatit
palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

4.3 Koulutuksen yhteys ammattien välisiin 
kuolleisuuseroihin 
Ammattien välisiä eroja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että ammatit heijastavat 
väestön sosioekonomisia eroja ylipäänsä. Ammatin valintaan ovat yhteydessä osittain 
samat tekijät kuin elintapoihin ja käyttäytymiseen, kuten sosioekonominen tausta, kou-
lutus ja sukupuoli. Monet ammateista, joissa kuolleisuus on keskimääräistä korkeampaa, 
ovat ammatteja, joissa koulutustaso on matalahko. Tässä luvussa tarkastellaan ammat-
tiryhmien välisiä kuolleisuuseroja, kun koulutus on vakioitu. Siten selviää, minkälai-
set kuolleisuuserot ammattien väleillä vallitsisivat, jos kaikissa ammateissa olisi sama 
koulutustaso. 
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Koulutusta tarkasteltiin kolmitasoisena: korkeintaan perusaste, keskiaste ja kor-
kea-aste. Palkansaajat jakautuivat kolmeen koulutusasteeseen suhteellisen tasaisesti. 
Naiset olivat hieman miehiä korkeammin koulutettuja. Korkeintaan perusasteen suo-
rittaneiden kuolleisuus oli miehillä 1,7-kertaista ja naisilla 1,5-kertaista korkea-asteen 
suorittaneisiin nähden. 

Koulutuksen huomioiminen tasoitti ammattiryhmien välisiä kuolleisuuseroja. 
Yleisesti ottaen koulutuksen vakioiminen alensi hieman korkean kuolleisuuden ammat-
tien suhteellista kuolleisuutta ja nosti alhaisen kuolleisuuden ammattien suhteellista 
kuolleisuutta lähemmäs keskitasoa. Vakioinnin jälkeen osassa ammateista kuolleisuus 
ei enää eronnut keskimääräisestä. Koulutuksen huomioimisella oli enemmän vaikutusta 
ammattien välisiin eroihin miehillä kuin naisilla. 

Naiset 
Naisilla kuolleisuus oli keskimääräistä korkeampaa 19 ammatissa. Kun koulutus vakioi-
tiin, oli kuolleisuus keskimääräistä korkeampaa enää 12 ammatissa (kuvio 32). Yleisesti 
ottaen koulutuksen vakioiminen alensi suhteellista kuolleisuutta korkean kuolleisuuden 
ammateissa. Tästä huolimatta kuolleisuus oli koulutuksen huomioimisen jälkeenkin kes-
kimääräistä korkeampaa useissa erikoistumattomissa työntekijäammateissa: sekatyönte-
kijöillä, kiinteistönhuoltajilla, pakkaajilla ja lajittelijoilla sekä siivoojilla. Toimistotyön-
tekijöistä kuolleisuus oli edelleen korkeaa puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksenhoitajilla 
ja toimistoapulaisilla. Keskimääräistä korkeampaa kuolleisuus oli koulutuksen vaki-
oinnin jälkeen työntekijäammateista myös voimalaitosten koneenhoitajilla, tarjoilijoilla 
ja elektronisten laitteiden kokoonpanijoilla. Sen sijaan sähkötekniikan asiantuntijoilla, 
pienyritysten johtajilla sekä toimittajilla ja kirjailijoilla koulutuksen vakioiminen nosti 
suhteellista kuolleisuutta. Näissä asiantuntija-ammateissa toimivien palkansaajanaisten 
kuolleisuus oli keskimääräistä korkeampaa, vaikka heillä oli myös keskimääräistä kor-
keampi koulutustausta. Keksimääräistä korkeampaa kuolleisuus oli vasta koulutuksen 
vakioimisen jälkeen sihteereillä. 

Keskimääräistä alhaisemman kuolleisuuden ammateissa koulutuksen vakioimi-
nen nosti suhteellista kuolleisuutta. Keskimääräistä alhaisemman kuolleisuuden ammat-
teja oli ennen koulutuksen vakioimista 13 ja koulutuksen vakioimisen jälkeen kuusi 
(kuvio 33). Keskimääräistä alhaisempaa kuolleisuus oli koulutuksen huomioimisen 
jälkeenkin terveysalan asiantuntijoilla, sairaan- ja terveydenhoitajilla, lastentarhanopet-
tajilla sekä fysioterapeuteilla ja kuntohoitajilla. Lisäksi lastenhoitajien ja päiväkotiapu-
laisten sekä posti- ja pankkitoimihenkilöiden suhteellinen kuolleisuus aleni entisestään 
koulutuksen vakioinnin myötä. Näissä ammateissa oli siis matalammasta koulutuksesta 
huolimatta keskimääräistä alhaisempi kuolleisuus. Keskivertokuolleisuuden ammateista 
keskimääräistä alhaisempaa kuolleisuus oli vasta koulutuksen huomioimisen jälkeen 
myyjillä ja tuote-esittelijöillä sekä välinehuoltajilla (SMR 80). 
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Kuvio 32. Keskimääräistä korkeamman kokonaiskuolleisuuden ammattien ikävakioitu 
ja koulutusvakioitu kuolleisuussuhde (SMR) palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64
vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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 Kuvio 33. Keskimääräistä alhaisemman kokonaiskuolleisuuden ammattien ikävakioitu 

ja koulutusvakioitu kuolleisuussuhde (SMR) palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64
vuotta seurannan alussa. 
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 Miehet 
Miehillä ammattien väliset kuolleisuuserot olivat naisia suurempia ja koulutuksen vaki-
oimisella suurempi vaikutus ammattiryhmien välisiin eroihin. Valtaosassa ammateista 
kuolleisuus ei enää koulutuksen ollessa vakioituna merkittävästi poikennut palkansaa-
jien keskimääräisestä kuolleisuudesta. Miehillä korkean kuolleisuuden ammatteja oli 
ennen koulutuksen vakioimista 33. Koulutuksen huomioimisen jälkeen oli kuolleisuus 
keskimääräistä korkeampaa enää 15 ammatissa (kuvio 34). Miehillä kaikissa korkean 
kuolleisuuden ammateissa suhteellinen kuolleisuus aleni vakioinnin jälkeen. Kaikissa 
keskimääräistä korkeamman kuolleisuuden ammateissa oli keskivertoa matalampi 
koulutustaso. 

Koulutuksen huomioimisen jälkeen kuolleisuus oli edelleen keskimääräistä kor-
keampaa rakennusalan ammateista rakennusten viimeistelytyöntekijöillä ja rakennus-
työntekijöillä. Kuolleisuus oli keskimääräistä korkeampaa myös koneistajilla ja sepillä, 
ohutlevysepillä sekä paperityöntekijöillä. Korkean kuolleisuuden ammatteihin lukeutui 
koulutuksen huomioimisen jälkeenkin kuljetusalalta moottoriajoneuvojen kuljettajat 
ja koneiden kuljettajat. Lisäksi kuolleisuus oli edelleen keskimääräistä korkeampaa 
tarjoilijoilla sekä mielenterveys-, kehitysvammaisten ja sosiaalialan hoitajilla. Erikois-
tumattomista ammateista oli kuolleisuus korkeaa siivoojilla, kodinhoitajilla ja henki-
lökohtaisilla avustajilla, vahtimestareilla, rahdinkäsittelijöillä ja varastotyöntekijöillä, 
kiinteistönhuoltajilla sekä sekatyöntekijöillä. 

Keskitason kuolleisuuden ammateista keskimääräistä korkeampaa kuolleisuus 
oli vasta koulutuksen huomioimisen jälkeen toimittajilla ja kirjailijoilla. 

Keskimääräistä alhaisemman kuolleisuuden ammatteja oli ennen koulutuksen 
huomioimista 31 ja sen jälkeen enää 11 (kuvio 35). Valtaosassa alhaisen kuolleisuuden 
ammateista kuolleisuus kasvoi koulutuksen vakioinnin myötä. Koulutuksen vakioinnin 
jälkeen kuolleisuus oli edelleen keskimääräistä alhaisempaa seuraavissa ammateissa: 
matemaattis-luonnontieteiden erityisasiantuntijat, tekniikan erityisasiantuntijat, amma-
tillisten oppilaitosten ja AMK:n opettajat, yksikönjohtajat julkisella sektorilla, lääkärit, 
hammas- ja eläinlääkärit, ylin johto yksityisellä sektorilla, asiantuntijajohtajat, talonra-
kennusalan erityisasiantuntijat, elektroniikan ja IT:n erityisasiantuntijat, papit sekä dia-
konit ja seurakuntatyöntekijät. Näistä diakoneilla ja seurakuntatyöntekijöillä suhteellinen 
kuolleisuus hieman aleni entisestään koulutuksen ollessa vakioituna. Tässä ryhmässä 
oli siis alhainen kuolleisuus matalasta koulutustasosta huolimatta. 

Keskitason kuolleisuuden ammateista keskimääräistä alhaisemmaksi kuolleisuus 
osoittautui koulutuksen huomioimisen jälkeen kuljetuksen ja huolinnan toimistotyönte-
kijöillä, stuerteilla, konduktööreillä ja oppailla, kirvesmiehillä, sähkö-, tietoliikenne- ja 
linja-asentajilla, koneasentajilla ja -korjaajilla sekä painopinnanvalmistajilla. Näissä 
ammateissa oli siten matalaan koulutustasoon nähden alhainen kuolleisuus. 
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Kuvio 34. Keskimääräistä korkeamman kokonaiskuolleisuuden ammattien ikävakioitu 
ja koulutusvakioitu kuolleisuussuhde (SMR) palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64
vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 35. Keskimääräistä alhaisemman kokonaiskuolleisuuden ammattien ikävakioitu 
ja koulutusvakioitu kuolleisuussuhde (SMR) palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64
vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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4.4 Tulojen yhteys ammattien välisiin 
kuolleisuuseroihin 
Tässä luvussa tarkastellaan ammattiryhmien välisiä kuolleisuuseroja, kun tulot on vaki-
oitu. Näin saadaan selville, minkälaiset kuolleisuuserot ammattien väleillä vallitsisivat, 
jos kaikissa ammateissa olisi sama tulotaso. Tulomuuttuja muodostettiin jakamalla pal-
kansaajat tulojen mukaan kolmanneksiin, erikseen naisille ja miehille. Kuolleisuus oli 
matalimmassa tulokolmanneksessa naisilla 1,2-kertaista ja miehillä 1,7-kertaista kor-
keimpaan tulokolmannekseen nähden. Tulojen vakiointi vaikutti naisilla ammattiryhmien 
suhteelliseen kuolleisuuteen miehiä vähemmän. 

Naiset 
Tulojen vakiointi vaikutti naisilla ammattiryhmittäisiin kuolleisuuseroihin melko vähän. 
Kaikissa 19:ssä korkean kuolleisuuden ammatissa oli vakioinnin jälkeenkin keskimää-
räistä korkeampi kuolleisuus (kuvio 36). Korkein suhteellinen kuolleisuus oli edelleen 
voimalaitosten koneenhoitajilla (SMR 339). Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat oli ainoa 
ammatti, jonka kuolleisuudesta tuli vasta tulojen vakioimisen myötä korkeamman kuol-
leisuuden ammatti. 

Alhaisin kuolleisuus myös tulojen vakioimisen jälkeen naisilla oli fysioterapeu-
teilla ja kuntohoitajilla (SMR 64) (kuvio 37). Alhaisen kuolleisuuden ammatteja tulojen 
vakioinnista riippumatta oli naisilla yhteensä kahdeksan alkuperäisten kolmentoista 
sijaan: lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset, posti- ja pankkitoimihenkilöt, terveysalan 
asiantuntijat, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja kuntohoitajat, pro-
viisorit ja farmaseutit, lastentarhanopettajat sekä peruskoulun ja lukion opettajat. Alun 
perin keskivertokuolleisuuden ammateista tulojen vakioinnin myötä ainoastaan väline-
huoltajien kuolleisuus laski keskivertoa alhaisemmaksi. 
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Kuvio 36. Keskimääräistä korkeamman kokonaiskuolleisuuden ammattien ikävakioitu ja
tulovakioitu kuolleisuussuhde (SMR) palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta
seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 37. Keskimääräistä alhaisemman kokonaiskuolleisuuden ammattien ikävakioitu 
ja tulovakioitu kuolleisuussuhde (SMR) palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta
seurannan alussa. 

Miehet 
Tulojen vakioimisella on suurempi vaikutus ammattiryhmien välisiin kuolleisuuseroihin 
miehillä kuin naisilla. Suurimmassa osassa ammateista tulojen huomioon ottaminen 
tasoitti ammattiryhmien välisiä kuolleisuuseroja. 

33 korkean kuolleisuuden ammatista kuolleisuus oli tulojen huomioon ottami-
sen jälkeen korkeaa vielä 23 ammatissa (kuvio 38). Suurimmassa osassa ammateista 
tulojen vakiointi alensi korkeaa kuolleisuutta, osassa hyvinkin paljon, kuten siivoojilla, 
rakennustyöntekijöillä, sekatyöntekijöillä sekä vahtimestareilla. Siitä huolimatta näiden 
ammattien kuolleisuus säilyi keskimääräistä korkeampana. Miehillä oli myös muutama 
korkean kuolleisuuden ammatti, joissa tulojen vakiointi nosti ammatin kuolleisuutta 
entisestään. Näissä ammateissa oli siten korkea kuolleisuus ammatin korkeasta tulota-
sosta huolimatta. Näin oli etenkin paperityöntekijöillä, mutta myös veturinkuljettajilla, 
kemianteollisuuden prosessityöntekijöillä sekä voimalaitosten koneenhoitajilla. 
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Miehillä oli ennen tulojen vakiointia 31 ammattia, joissa oli tilastollisesti alhai-
sempi kuolleisuus. Lähes kaikissa ammateissa tulojen huomioon ottaminen kavensi 
eroa keskimääräiseen kuolleisuuteen (kuvio 39). Tulojen vakioimisen jälkeen alhai-
semman kuolleisuuden ammatteja oli 22. Ammatin kuolleisuus oli tulojen vakioinnin 
jälkeenkin keskimääräistä alhaisempaa muun muassa erityyppisillä johtajilla ylimpiä 
virkamiehiä ja järjestöjen johtajia lukuun ottamatta, erilaisilla opettajilla, poliiseilla, 
lääkäreillä, hammaslääkäreillä ja eläinlääkäreillä, papeilla sekä useilla asiantuntijoilla 
ja erityisasiantuntijoilla. Kuitenkin muutamassa pienituloisessa ammatissa, diakoneilla 
ja seurakuntatyöntekijöillä, sosiaalialan erityisasiantuntijoilla sekä sairaanhoitajilla ja 
terveydenhoitajilla, kuolleisuus aleni entisestään, kun tulot vakioitiin. 
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Kuvio 38. Keskimääräistä korkeamman kokonaiskuolleisuuden ammattien ikävakioitu ja
tulovakioitu kuolleisuussuhde (SMR) palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta
seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 39. Keskimääräistä alhaisemman kokonaiskuolleisuuden ammattien ikävakioitu ja
tulovakioitu kuolleisuussuhde (SMR) palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta
seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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4.5 Eläkeläisten kuolleisuus 

Eläkeläisten kuolleisuutta tarkasteltiin vuoden 2000 lopussa eläkkeellä olevilla 
30–64-vuotiailla. Eläkkeellä olevat saattoivat olla esimerkiksi työkyvyttömyys- tai van-
huuseläkkeellä. Seuranta-aika kuolleisuudessa oli 2001–2015, sama kuin palkansaajilla. 
Eläkeläisen ammatti määriteltiin vuoden 1995 ammatin perusteella. Ammattitieto puut-
tui neljältä prosentilta. Eläkeläisten kuolleisuutta tarkasteltiin vertaamalla eläkeläisten 
kuolleisuutta kaikkiin eläkeläisiin erikseen miehillä ja naisilla. 

Eläkeläisten kuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden oli naisilla 1 077 ja 
miehillä 1 695. Eläkeläisten kuolleisuus oli naisilla 4,5 ja miehillä 3,4-kertaista pal-
kansaajiin verrattuna. Eläkeläisistä miehistä 44 ja naisista 59 prosenttia oli seurannan 
alussa 60–64-vuotiaita, kun palkansaajista tähän ikäryhmään kuului kolme prosenttia. 

Naiset 
Naisilla sekä eläkeläisillä että palkansaajilla kuolleisuus oli ammattialoista keskimää-
räistä korkeampaa erikoistumattomilla työntekijöillä, prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä 
sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä (kuvio 40). Keskimääräistä alhaisempaa 
kuolleisuus puolestaan oli erityisasiantuntijoilla. Palkansaajilla kuolleisuus oli keskimää-
räistä alhaisempaa myös asiantuntijoilla, eläkeläisillä puolestaan palvelu- ja myynti- ja 
hoitotyöntekijöillä. 
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Kuvio 40. Kuolleisuussuhde (SMR) ammattialoittain palkansaaja- ja eläkeläisnaisilla
2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

Numero ammattialan perässä viittaa Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen (Tilastokeskus 2001). 
Kaikkien palkansaajien/eläkeläisten kuolleisuudesta tilastollisesti merkitsevästi eroavat ovat kuviossa 
tummemmalla värillä. 

Vertailuryhmänä palkansaajilla on kaikki palkansaajat, eläkeläisillä kaikki eläkeläiset. 

Vuonna 2000 eläkkeellä olevista naisista korkein kuolleisuus oli mainonnan ja markki-
noinnin erityisasiantuntijoilla viimeisimmän ammatin mukaan seuranta-ajalla 2001–2015 
(kuvio 41). Kuolleisuus oli korkeaa myös hitsaajilla, koneistajilla ja sepillä sekä muovi- ja 
kumituotteiden valmistajilla. Kuolleisuus oli korkeaa useilla toimistotyöntekijöillä, kuten 
johdon sihteereillä ja muilla sihteereillä, toimistoapulaisilla, samoin kuin operaattoreilla 
ja atk-tukihenkilöillä sekä vahtimestareilla. Muita korkean kuolleisuuden ammatteja 
olivat kiinteistönhuoltajat, kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat sekä siivoojat. 
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Naisten korkean kuolleisuuden ammatit poikkesivat suurelta osin eläkeläisten 
ja palkansaajien välillä. Molemmille yhteisiä korkean kuolleisuuden ammatteja oli-
vat vain vahtimestarit, kiinteistönhuoltajat, toimistoapulaiset ja sihteerit. Eläkeläisen 
korkean kuolleisuuden ammateissa oli palkansaajiin verrattuna suhteessa enemmän 
asiantuntija-ammatteja. 

Alhaisen kuolleisuuden ammatteja olivat viimeisen ammatin mukaan monet 
hoitoalan ammatit: perus- ja lähihoitajat, mielenterveys-, kehitysvammaisten ja sosi-
aalialan hoitajat, ylihoitajat ja osastonhoitajat, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat sekä 
lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset. Myös peruskoulun ja lukion opettajat sekä muut opet-
taja ja opetushenkilökuntaan olivat alhaisen kuolleisuuden ammatteja. Samoin posti- ja 
pankkitoimihenkilöillä oli keskimääräistä alhaisempi kuolleisuus. Eläkeläisten alhaisen 
kuolleisuuden ammatit olivat pitkälti alhaisen kuolleisuuden ammatteja myös palkan-
saajien keskuudessa. 
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Kuvio 41. Keskimääräistä korkeamman ja alhaisemman kokonaiskuolleisuuden (SMR)
ammatit eläkeläisnaisilla 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 

Tummennetuissa ammateissa kuolleisuus oli keskimääräistä tilastollisesti merkitsevästi korkeampaa/ 
alhaisempaa myös palkansaajilla. 
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Miehet 
Miehillä kuolleisuus oli palkansaajilla keskivertoa korkeampaa kaikissa työntekijäryh-
missä, eläkeläisillä ainoastaan erikoistumattomilla työntekijöillä, rakennus-, korjaus ja 
valmistustyöntekijöillä sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä (kuvio 42). Kuollei-
suus oli alhaista sekä palkansaajilla että eläkeläisillä niin johtajilla, erityisasiantuntijoilla, 
kuin sotilaillakin, palkansaajilla lisäksi myös asiantuntijoilla. 

Kuvio 42. Kuolleisuussuhde (SMR) ammattialoittain palkansaaja- ja eläkeläismiehillä
2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

Numero ammattialan perässä viittaa Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen (Tilastokeskus 2001). 

Kaikkien palkansaajien/eläkeläisten kuolleisuudesta tilastollisesti merkitsevästi eroavat ovat kuviossa 
tummemmalla värillä. Vertailuryhmänä palkansaajilla on kaikki palkansaajat, eläkeläisillä kaikki eläkeläiset. 
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Miehillä vuonna 2000 eläkkeellä olevista 30–64-vuotiasta korkein kuolleisuus seu-
ranta-ajalla oli fysioterapeuteilla ja kuntohoitajilla (kuvio 43). Kuolleisuus oli selvästi 
korkeampaa myös johdon sihteereillä. Asiantuntija-ammateista kuolleisuus oli kor-
keaa prosessitekniikan asiantuntijoilla. Muut korkean kuolleisuuden ammatit olivat 
työntekijäammatteja. 

Toimisto- ja palvelutyöntekijöistä kuolleisuus oli korkeaa postinkantajilla ja 
-käsittelijöillä, kodinhoitajilla ja henkilökohtaiset avustajilla sekä myyjillä ja tuote-
esittelijöillä. Rakennus-, korjaus- ja viimeistelytyöntekijöistä korkea kuolleisuus oli 
rakennustyöntekijöillä, rakennusten viimeistelytyöntekijöillä sekä koneistajilla ja sepillä. 
Prosessityöntekijöistä kuolleisuus oli korkeaa elektronisten laitteiden kokoonpanijoilla, 
puutavaran käsittelijöillä sekä kemianteollisuuden prosessityöntekijöillä. Erikoistumat-
tomista työntekijöistä korkean kuolleisuuden ammatteja olivat eläkeläismiehillä seka-
työntekijät, rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät sekä kiinteistönhuoltajat. 

Useat eläkeläismiesten korkean kuolleisuuden ammateista olivat sellaisia myös 
palkansaajien keskuudessa, lukuun ottamatta fysioterapeutteja ja kuntohoitajia, johdon 
sihteerejä, elektronisten laitteiden kokoonpanijoita, prosessitekniikan asiantuntijoita sekä 
myyjiä ja tuote-esittelijöitä. Näistä prosessitekniikan asiantuntijat kuuluivat palkansaa-
jilla alhaisen kuolleisuuden ammatteihin. 

Alhaisen kuolleisuuden ammateissa oli useita ammatteja, joissa on alhainen 
eläkeikä ammatin fyysisten vaatimusten vuoksi: sotilaat ja upseerit, poliisit, lentokap-
teenit ja -perämiehet sekä lennonjohto, tullivirkailijat ja raja- ja merivartijat sekä vetu-
rinkuljettajat sekä lentoemännät, stuertit, konduktöörit ja oppaat. Kuolleisuus oli alhaista 
myös eläkkeellä olevilla peruskoulun ja lukion opettajilla sekä muilla opettajilla ja 
opetushenkilökuntaan kuuluvilla sekä useilla johtavassa asemassa olevilla: yksityisen 
sektorin ylimmällä johdolla, julkisen sektorin yksikönjohtajilla, asiantuntijajohtajilla ja 
julkishallinnon erityisasiantuntijoilla. 

Useat näistä ammateista olivat alhaisen kuolleisuuden ammatteja myös palkan-
saajien keskuudessa. Sen sijaan veturinkuljettajat oli eläköityneillä miehillä alhaisen 
kuolleisuuden ammatti, mutta palkansaajilla korkean kuolleisuuden ammatti. 
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Kuvio 43. Keskimääräistä korkeamman ja alhaisemman kokonaiskuolleisuuden (SMR)
ammatit eläkeläismiehillä 2001–2015, ikä 30–64 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 

Tummennetuissa ammateissa kuolleisuus oli keskimääräistä tilastollisesti merkitsevästi korkeampaa/ 
alhaisempaa myös palkansaajilla. 
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4.6 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä tarkasteltiin vuoden 2000 lopussa iältään 
30–54-vuotiailla palkansaajilla. Seuranta-aika oli 2001–2015. Seurantaa jatkettiin aina 
siihen saakka, kunnes henkilö siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle, täytti 55 vuotta tai 
seuranta-aika loppui. Palkansaajanaisista 20 569 ja miehistä 18 467 jäi työkyvyttömyys-
eläkkeelle seuranta-aikana. Ikävakioitu työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen 100 000 
henkeä kohden oli naisilla 625 ja miehillä 597. 

Naiset 
Naisilla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli keskivertoa yleisempää työntekijöillä 
lukuun ottamatta toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöitä. Ammattialoista yleisintä työ-
kyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli maanviljelijöillä ja metsätyöntekijöillä (kuvio 
44). Keskivertoa harvinaisempaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen taas oli kaikissa 
asiantuntija-ammateissa sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä. Harvinaisinta 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä. 

Kuvio 44. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (TkeA 100 000 henkilövuotta kohden)
ammattialoittain työkyvyttömyyden syyn mukaan palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä
30–54 vuotta seurannan alussa. 

Sotilaiden kuolleisuutta ei pystytty tarkastelemaan kuolinsyittäin kuolemantapausten pienen määrän vuoksi. 

Numero ammattialan perässä viittaa Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen (Tilastokeskus 2001). 
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Naisilla yleisintä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli lentokapteeneilla, perä-
miehillä ja lennonjohdolla (kuvio 45). Kyseinen ryhmä oli tosin melko pieni, kaiken 
kaikkiaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli 7. Tämä ammattiryhmä oli myös 
muutenkin hyvin poikkeuksellinen, sillä lähes kaikki muut korkean työkyvyttömyyselä-
köitymisen ammatit naisilla kuuluivat työntekijäammatteihin. Asiantuntija-ammateista 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli keskimääräistä yleisempää verovalmisteli-
joilla ja sosiaaliturvatoimihenkilöillä. 

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyivät 
muita yleisemmin vartijat, postinkantajat ja -käsittelijät sekä puhelinvaihteen ja hätäkes-
kuksen hoitajat, samoin myyjät ja tuote-esittelijät. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymi-
nen oli yleistä hoitoalan työntekijöillä: kodinhoitajilla ja henkilökohtaisilla avustajilla, 
perus- ja lähihoitajilla sekä mielenterveys-, kehitysvammaisten ja sosiaalialan hoitajilla 
sekä lastenhoitajilla ja päiväkotiapulaisilla. Se oli yleistä myös tarjoilijoilla, kokeilla, 
keittäjillä ja ravintolaesimiehillä. 

Metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat siirtyivät keskimääräistä useammin 
työkyvyttömyyseläkkeelle. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtyminen oli yleisempää hienomekaanikoilla ja taideteollisuustyön-
tekijöillä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli keskimääräistä yleisempää myös 
kaikissa prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammateissa muutaman poikkeusta lukuun 
ottamatta. Erikoistumattomilla työntekijöillä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli 
keskimääräistä yleisempää joka ammatissa, muun muassa siivoojilla ja keittiöapulaisilla. 

Kaikkein harvinaisinta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli naisilla mai-
nonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoilla (STA 27) (kuvio 46). Keskimääräistä 
harvinaisempaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli kaikilla johtajilla ja ylim-
millä virkamiehillä sekä kaikilla erityisasiantuntijoilla, tosin muutamassa ammatissa 
poikkeama ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Asiantuntijoissa vaihtelua oli enemmän. Keskimääräistä harvinaisempaa työ-
kyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli johdon sihteereillä ja toimistonhoitajilla sekä 
posti- ja pankkitoimihenkilöillä ja kirjanpitäjillä ja haastattelijoilla. Terveydenhuollon 
ammateista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä fysioterapeuteilla ja kuntohoitajilla oli 
alhainen riski jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Muita tällaisia asiantuntija ammatteja 
olivat teknisten alojen asiantuntijat, agrologit ja metsätalousteknikot, elektroniikan ja 
IT:n asiantuntijat sekä myyntineuvottelijat ja kiinteistönväittäjät. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli harvinaista useissa toimistotyönte-
kijäammateissa: palkanlaskijoilla ja vakuutuskäsittelijöillä, sihteereillä, kuljetuksen ja 
huolinnan toimistotyöntekijöillä sekä matka- ja hautaustoimistovirkailijoilla. Palvelu-
ammateista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli keskimääräistä palkansaajaa har-
vinaisempaa kampaajilla, partureilla ja kosmetologeilla. 
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Sen sijaan metsä- ja maataloustyöntekijöillä, rakennus-, korjaus- ja val-
mistustyöntekijöillä, prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä eikä erikoistumatto-
milla työntekijöillä ei missään ammatissa ollut keskimääräistä alhaisempaa 
työkyvyttömyyseläkkeellesiirtymisriskiä. 

Kuvio 45. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (STA) ammateissa, joissa se oli
keskimääräistä yleisempää. Palkansaajanaiset 2001–2015, ikä 30–54 vuotta seurannan
alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 46. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (STA) ammateissa, joissa se oli
keskimääräistä harvinaisempaa. Palkansaajanaiset 2001–2015, ikä 30–54 vuotta
seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Miehet 
Miehillä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli keskivertoa yleisempää kaikissa 
työntekijäammateissa ja harvinaisempaa kaikissa asiantuntija-ammateissa (kuvio 47). 
Ammattialoista yleisimpiä työkyvyttömyyseläkesiirtymät olivat erikoistumattomilla 
työntekijöillä ja harvinaisimpia sotilailla sekä johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä. 

Kuvio 47. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (TkeA 100 000 henkilövuotta kohden)
ammattialoittain työkyvyttömyyden syyn mukaan palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä
30–54 vuotta seurannan alussa. 

Numero ammattialan perässä viittaa Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen (Tilastokeskus 2001). 

Miehillä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yleisintä kampaajilla, partureilla ja 
kosmetologeilla, joilla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli lähes kaksi- ja puo-
likertaista verrattuna kaikkiin palkansaajamiehiin keskimäärin (kuvio 48). Yli kaksin-
kertaista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli myös perus- ja lähihoitajilla, kodin-
hoitajilla ja henkilökohtaisilla avustajilla, keittiöapulaisilla, pakkaajilla ja lajittelijoilla 
sekä sekatyöntekijöillä. 
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Myös palomiehillä, postinkantajilla ja -käsittelijöillä, siivoojilla sekä metsätyön-
tekijöillä, lomittajilla ja kalastajilla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli kaksin-
kertaista tai lähes kaksinkertaista keskivertopalkansaajiin verrattuna. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli keskimääräistä yleisempää erikois-
tumattomilla työntekijöillä samoin kuin useissa muissa työntekijäammateissa.  Pro-
sessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammateista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli 
yleisintä leipomo- ja hedelmätuotteiden teollisilla valmistajilla ja moottoriajoneuvojen 
kuljettajilla. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden keskuudessa työkyvyttö-
myyseläkkeet olivat yleisimpiä teurastajilla, leipureilla ja meijeristeillä. 

Asiantuntija-ammateissa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli harvinaisem-
paa kuin palkansaajamiehillä keskimäärin (kuvio 49). Harvinaisinta työkyvyttömyys-
eläkkeille siirtyminen oli yliopisto- ja korkeakouluopettajilla. Työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyminen oli vähäistä myös julkisen sektorin yksikönjohtajilla, tekniikan erityisasian-
tuntijoilla, upseereilla, asiantuntijajohtajilla sekä eri alojen erityisasiantuntijoilla. 
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Kuvio 48. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (STA) ammateissa, joissa se oli
keskimääräistä yleisempää. Palkansaajamiehet 2001–2015, ikä 30–54 vuotta seurannan
alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 49. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (STA) ammateissa, joissa se oli
keskimääräistä harvinaisempaa. Palkansaajamiehet 2001–2015, ikä 30–54 vuotta
seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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4.7 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriön perusteella seurannan alussa olevista 
30–54-vuotiaista palkansaajanaisista seuranta-ajalla 100 000 henkilövuotta kohden jäi 
työkyvyttömyyseläkkeelle 209 ja miehistä 151. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 
oli naisissa yhteensä 6 834 ja miehissä 4 691. Mielenterveysperusteiset työkyvyttö-
myyseläkkeet kattoivat naisilla 33 ja miehillä 25 prosenttia kaikista työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyneistä. 

Naiset 
Naisilla mielenterveyssyistä alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet olivat ammattialoista 
yleisimpiä erikoistumattomilla työntekijöillä (STA 147). Keskivertoa yleisempiä mie-
lenterveyssyistä alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet olivat myös maanviljelijöillä ja 
metsätyöntekijöillä. Harvinaisimpia mielenterveyseläköitymiset taas olivat johtajilla ja 
ylimmillä virkamiehillä (STA 72). Ne olivat keskivertoa harvinaisempia myös erityis-
asiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. 

Ammateista yleisintä mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen 
oli lentokapteeneilla, perämiehillä ja lennonjohdolla (kuvio 50). Tosin tässä ryhmässä 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyviä oli kaikkiaan vain 6. Näin pienen ammattiryhmän 
ollessa kyseessä saattaa sattumalla olla vaikutusta. 

Mielenterveyssyyt olivat yleisiä papeilla sekä diakoneilla ja seurakuntatyönte-
kijöillä. Myös kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat sekä mielenterveys-, kehitys-
vammaisten ja sosiaalialan hoitajat jäivät mielenterveyssyistä keskivertopalkansaajaa 
useammin työkyvyttömyyseläkkeelle, samoin välinehuoltajat. 

Mielenterveyssyiden perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli 
yleistä myös verovalmistelijoilla ja sosiaaliturvatoimihenkilöillä, toimistoapulaisilla, 
postinkantajilla ja käsittelijöillä sekä vartijoilla. 

Prosessi- ja kuljetustyöntekijöistä mielenterveyden perusteella keskimääräistä 
yleisemmin työkyvyttömyyseläkkeelle jäivät paperityöntekijät ja moottoriajoneuvo-
jen kuljettajat. Näin oli myös metsätyöntekijöillä, lomittajilla ja kalastajilla. Mielenter-
veysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet olivat yleisiä useissa vähäistä ammattitaitoa 
vaativissa ammateissa: sekatyöntekijät, puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja lipunmyyjät, 
pakkaajat ja lajittelijat, siivoojat, sairaala- ja hoitoapulaiset sekä keittiöapulaiset. 

Alhaisen riskin ammatteja mielenterveyssyiden suhteen työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtymisessä olivat johtajista asiantuntijajohtajat sekä yksityisen sektorin ylin 
johto, joilla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen olikin kaikkein harvinaisinta (STA 35) 
(kuvio 51). Erityisasiantuntijoista tällaisia ammatteja olivat lakimiehet, julkishallinnon 
erityisasiantuntijat, yliopisto- ja korkeakouluopettajat sekä peruskoulun ja lukion opetta-
jat. Asiantuntijoista mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle jäivät keskimääräistä 
harvinaisemmin myyntineuvottelijat ja kiinteistövälittäjät, kirjanpitäjät ja haastattelijat, 
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posti- ja pankkitoimihenkilöt sekä terveydenhoitoalalta sairaanhoitajat ja terveydenhoita-
jat sekä fysioterapeutit ja kuntohoitajat. Työntekijäammateista työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyminen oli harvinaista kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijöillä, myyjillä ja 
tuote-esittelijöillä, kokeilla, keittäjillä ja ravintolaesimiehillä sekä teollisilla ompelijoilla. 

Kuvio 50. Mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (STA)
ammateissa, joissa se oli keskimääräistä yleisempää. Palkansaajanaiset 2001–2015, ikä
30–54 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 51. Mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (STA)
ammateissa, joissa se oli keskimääräistä harvinaisempaa. Palkansaajanaiset 2001–
2015, ikä 30–54 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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 Miehet 
Mielenterveyssyistä alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet olivat ammattialoista miehillä 
yleisimpiä erikoistumattomilla työntekijöillä (STA 168). Ne olivat yleisiä myös toimisto-
ja asiakaspalvelutyöntekijöillä, palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöillä sekä prosessi-
ja kuljetustyöntekijöillä. Harvinaisimpia samoista syistä eläköitymiset olivat johtajilla 
ja ylimmillä virkamiehillä (STA 56). Keskivertoa harvinaisempia mielenterveyssyistä 
alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet olivat myös muissa asiantuntija-ammateissa, sotilailla 
sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä. 

Ammateista miehillä mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen 
oli yleisintä perus- ja lähihoitajilla, heillä se oli lähes nelinkertaista verrattuna kaikkiin 
palkansaajamiehiin keskimäärin (kuvio 52). Yli kolme kertaa yleisempää mielenter-
veyden perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen oli myös johdon sihteereillä, 
kodinhoitajilla ja henkilökohtaisilla avustajilla sekä siivoojilla. Näistä kahdella ensin 
mainitulla tapausmäärä jäi alle kymmeneen. 

Monissa erikoistumattomien työntekijöiden ammateissa, kuten keittiö- ja toi-
mistoapulaisilla, sekatyöntekijöillä, puhelinmyyjillä, lehdenjakajilla ja lipunmyyjillä 
mielenterveyssyiden perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen oli yli kaksi kertaa 
yleisempää kuin palkansaajamiehillä keskimäärin. Näin oli myös erityisasiantuntijoi-
hin kuuluvilla arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijöillä, samoin kuin postinkantajilla ja 
-lajittelijoilla sekä mielenterveys-, kehitysvammaisten ja sosiaalialan hoitajilla. 

Useissa työntekijäammateissa jäätiin mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläk-
keelle yleisemmin kuin miespalkansaajat keskimäärin. Asiantuntija-ammateissa työsken-
televistä mielenterveyssyistä jäivät keskimääräistä useammin työkyvyttömyyseläkkeelle 
esimerkiksi oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet. 

Mielenterveyssyistä johtuvalle työkyvyttömyyseläkkeellä jääminen oli keski-
määräistä yleisempää eräissä sote-alan ammateissa, kuten sairaan- ja terveydenhoitajilla, 
sekä myös esimerkiksi poliiseilla, vartijoilla ja vahtimestareilla. Mielenterveyssyistä 
johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet olivat keskimääräistä yleisempiä myös lentoemännillä, 
stuerteilla, konduktööreillä ja oppailla. Kuten naisilla, myös miehillä mielenterveyssyistä 
johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet olivat keskimääräistä yleisempiä myös diakonia- ja 
seurakuntatyöntekijöillä sekä papeilla. 

Harvinaisinta mielenterveyssyiden perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle jäämi-
nen oli agrologeilla ja metsätalousteknikoilla (kuvio 53). Vähäistä se oli myös esimerkiksi 
julkisen sektorin yksikönjohtajilla, yliopisto- ja korkeakouluopettajilla, yksityisen sek-
torin ylimmällä johdolla, asiantuntijajohtajilla sekä useiden alojen erityisasiantuntijoilla 
ja asiantuntijoilla. Lisäksi esimerkiksi kirvesmiehet, ohutlevysepät, lääkärit, hammas-
lääkärit, eläinlääkärit sekä upseerit jäivät harvemmin mielenterveyssyistä työkyvyttö-
myyseläkkeelle kuin palkansaajamiehet keskimäärin. 
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Kuvio 52. Mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (STA)
ammateissa, joissa se oli keskimääräistä yleisempää. Palkansaajamiehet 2001–2015,
ikä 30–54 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 53. Mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (STA)
ammateissa, joissa se oli keskimääräistä harvinaisempaa. Palkansaajamiehet 2001–
2015, ikä 30–54 vuotta seurannan alussa. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
        

 
 

 
       

  

 

 

 

4.8 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 
Tuki- ja liikuntaelinten (tules) sairauksista johtuvista syistä työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyi seuranta-ajalla 6 922 naista ja 5 940 miestä. Ikävakioitu työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyminen tules-syiden perusteella oli naisilla 208 ja miehillä 193 kohti 100 000 henki-
lövuotta. Kaiken kaikkiaan tules-syyt kattoivat sekä naisilla että miehillä kolmanneksen 
kaikista työkyvyttömyyseläkesyistä. 

Naiset 
Kuten kaikissa työkyvyttömyyseläkkeissä, tules-syistä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämi-
nen oli naisilla keskivertoa korkeampaa kaikissa muissa työntekijöiden ammattialoilla 
paitsi toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä. Yleisintä tules-syistä eläköityminen oli 
maanviljelijöillä ja metsätyöntekijöillä (STA 355) ja harvinaisinta johtajilla ja ylimmillä 
virkamiehillä (STA 19). 

Ammateista tules-syiden perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli 
yleisintä, lähes viisinkertaista keskivertopalkansaajaan nähden, metsätyöntekijöillä, 
lomittajilla ja kalastajilla (kuvio 54). Tules-syyt olivat yleisiä myös maanviljelijöillä, 
postinkantajilla ja -käsittelijöillä sekä vartijoilla. 

Hoitoalan ammateista kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat, perus- ja lähi-
hoitajat, mielenterveys-, kehitysvammaisten ja sosiaalialan hoitajat, lastenhoitajat ja 
päiväkotiapulaiset kuuluivat korkean riskin ammatteihin. Ravintola-alalta tähän ryhmään 
kuuluivat puolestaan tarjoilijat kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet. Myös myyjillä ja 
tuote-esittelijöillä tules-syyt olivat keskimääräistä yleisempiä. 

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä koneistajat ja sepät, hienomekaa-
nikot ja taideteollisuustyöntekijät sekä teurastajat, leipurit ja meijeristit olivat ammat-
teja, joissa keskimääräistä useampi jäi tules-syistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tällaisia 
olivat myös lähes kaikki prosessi- ja kuljetustyöntekijäammatit sekä kaikki vähäistä 
ammattitaitoa vaativat ammatit. 

Harvinaisinta tules-syiden takia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli asian-
tuntijajohtajilla (STA 10) (kuvio 55). Tules-syyt olivat keskimääräistä harvinaisem-
pia myös liki kaikissa muissa johtaja- ja erityisasiantuntijatason ammateissa. Myös 
useilla asiantuntijoilla työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen tules-syiden perusteella oli 
harvinaista. Hoitoalalta näin oli terveysalan asiantuntijoilla, sairaanhoitajilla ja terve-
ydenhoitajilla sekä diakoneilla ja seurakuntatyöntekijöillä. Myös verovalmistelijoilla 
ja sosiaaliturvatoimihenkilöillä, johdon sihteereillä, posti- ja pankkitoimihenkilöillä, 
toimistonhoitajilla, kirjanpitäjillä ja haastattelijoilla sekä myyntineuvottelijoilla ja kiin-
teistövälittäjillä riski oli alhainen. 
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Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöistä toimistoapulaiset, kuljetuksen ja huo-
linnan toimistotyöntekijät, sihteerit, palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät sekä matka- ja 
hautaustoimistovirkailijat olivat alhaisen riskin ammatteja. Sen sijaan muut työntekijä-
ammatit eivät kuuluneet alhaisen riskin ammatteihin tules-syiden suhteen. 

Kuvio 54. Tules-perusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (STA) ammateissa,
joissa se oli keskimääräistä yleisempää. Palkansaajanaiset 2001–2015, ikä 30–54 vuotta
seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 55. Tules-perusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (STA) ammateissa,
joissa se oli keskimääräistä harvinaisempaa. Palkansaajanaiset 2001–2015, ikä 30–54
vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Miehet 
Miehillä tules-syistä alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet olivat ammattialoista keski-
vertoa yleisempiä kaikilla työntekijäammattialoilla ja keskimääräistä harvinaisempia 
asiantuntija-ammateissa ja sotilailla. Yleisintä tules-syistä eläköityminen oli maanvil-
jelijöillä metsätyöntekijöillä (STA 228) ja harvinaisinta sotilailla, johtajilla ja ylimmillä 
virkamiehillä sekä erityisasiantuntijoilla (kaikissa STA 14). 

Ammateista tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle 
jääminen oli yleisintä, kolminkertaista palkansaajamiesten keskitasoon verrattuna, teu-
rastajilla, leipureilla ja meijeristeillä (kuvio 56). Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista 
johtuva työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yli kaksi- ja puolikertaista palomies-
ten, metsätyöntekijöiden, lomittajien ja kalastajien sekä pakkaajien ja lajittelijoiden 
keskuudessa verrattuna miespalkansaajiin keskimäärin. 

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet olivat kes-
kimääräistä yleisempiä myös useissa valmistus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden 
ammateissa, kuten muurareilla, raudoittajilla, kirvesmiehillä sekä prosessi- ja kuljetus-
työntekijöillä, esimerkiksi metallintyöstäjillä ja betonin valmistajilla, koneiden kuljet-
tajilla sekä moottoriajoneuvojen kuljettajilla. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista joh-
tuvat työkyvyttömyyseläkkeet olivat keskimääräistä yleisempiä myös useissa muissa 
työntekijäammateissa, kuten rahdinkäsittelijöillä ja varastotyöntekijöillä, tarjoilijoilla, 
lentoemännillä, stuerteilla, konduktööreillä ja oppailla. 

Harvinaisinta tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvalle työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyminen oli elektroniikan ja IT-alan erityisasiantuntijoilla, upseereilla ja 
asiantuntijajohtajilla (kuvio 57). Keskimääräistä harvinaisempia tuki- ja liikuntaelinsyistä 
johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet olivat myös johtajilla (esimerkiksi ylin johto yksityi-
sellä sektorilla), erityisasiantuntija-ammateissa (esimerkiksi julkishallinnon erityisasi-
antuntijat, peruskoulun ja lukion opettajat) sekä asiantuntija-ammateissa (esimerkiksi 
sähkötekniikan asiantuntijat, elektroniikan ja IT-alan asiantuntijat). 

Työntekijäammateissa työskentelevillä tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtu-
vat työkyvyttömyyseläkkeet olivat keskimääräistä harvinaisempia esimerkiksi painopin-
nan valmistajilla, myyjillä ja tuote-esittelijöillä sekä elektroniikkalaitteiden asentajilla. 
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Kuvio 56. Tules-perusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (STA) ammateissa,
joissa se oli keskimääräistä yleisempää. Palkansaajamiehet 2001–2015, ikä 30–54
vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 57. Tules-perusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (STA) ammateissa,
joissa se oli keskimääräistä harvinaisempaa. Palkansaajamiehet 2001–2015, ikä 30–54
vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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4.9 Koulutuksen yhteys ammattien välisiin 
eroihin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 
Työkyvyttömyyseläkkeiden alkamisessa oli selkeitä eroja koulutusluokkien välillä. Mie-
hillä korkeintaan perusasteen suorittaneiden ero korkea-asteen koulutuksen suorittanei-
siin oli työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa yli kolminkertainen ja naisilla reilu 
kaksinkertainen. Erot koulutusluokkien välillä olivat työkyvyttömyyseläkealkavuudessa 
suuremmat kuin kuolleisuudessa. Sukupuolten välillä oli vähän eroja työkyvyttömyys-
eläkkeiden alkavuudessa korkean ja keskitason koulutuksen suorittaneilla, kun taas 
korkeimman koulutuksen suorittaneilla miehillä työkyvyttömyyseläkkeitä alkoi selvästi 
naisia harvemmin. 

Naiset 
Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus oli keskimääräistä yleisempää 35 ammatissa. Kun 
koulutus huomioitiin, oli työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus keskimääräistä yleisem-
pää enää 19 ammatissa (kuvio 58). Useimmissa ammateissa, joissa työkyvyttömyys-
eläkesiirtymät olivat yleisiä, pieneni suhteellinen ero keskimääräiseen palkansaajaan 
koulutuksen vakioinnin myötä. Lastenhoitajilla ja päiväkotiapulaisilla sekä myyjillä 
ja tuote-esittelijöillä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset olivat vakioinnin jälkeen 
peräti keskimääräistä harvinaisempia. Verovalmistelijat ja sosiaaliturvatoimihenkilöt 
oli puolestaan ainoa ammatti, jossa työkyvyttömyyseläkkeen alkavuus nousi entisestään 
koulutuksen vakioimisen jälkeen. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli keskimääräistä alhaisempaa 40 
ammatissa ennen koulutuksen huomioimista ja sen huomioimisen jälkeen enää 28 
ammatissa (kuvio 59). Yleisesti ottaen koulutuksen vakioiminen pienensi alhaisen 
työkyvyttömyyseläköitymisen ammattien eroa keskivertopalkansaajaan. Poikkeuksena 
olivat palkanlaskijat ja vakuuskäsittelijät, kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät, 
kampaajat, parturit ja kosmetologit, teknisten alojen asiantuntijat sekä elektroniikan ja 
IT:n asiantuntijat. Näissä ammateissa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymät olivat aiempaa 
harvinaisempia, kun koulutus oli huomioituna. 

Ennen koulutuksen huomioimista työkyvyttömyyseläköitymiset olivat keski-
määräistä harvinaisempia myös sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla, lastentarhaopetta-
jilla sekä lääkäreillä, hammaslääkäreillä ja eläinlääkäreillä. Koulutuksen huomioimisen 
jälkeen oli näissä ammateissa työkyvyttömyyseläkesiirtymät keskimääräistä yleisempiä. 

Joissain ammateissa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli keskimääräistä 
harvinaisempaa vasta koulutuksen huomioimisen jälkeen. Tällaisia ammatteja olivat 
teolliset ompelijat, laborantit, painopinnanvalmistajat sekä konepaja- ja metallituottei-
den kokoonpanijat. 
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Kuvio 58. Keskimääräistä korkeamman työkyvyttömyyseläkealkavuuden ammattien
ikävakioitu ja koulutusvakioitu suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA)
palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–54 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 59. Keskimääräistä alhaisemman työkyvyttömyyseläkealkavuuden ammattien
ikävakioitu ja koulutusvakioitu suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA)
palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–54 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Miehet 
Kun koulutuksen vaikutus huomioitiin, oli työkyvyttömyyseläkealkavuuden kannalta 
keskimääräistä yleisempien ammattien määrä 23, kun alun perin työkyvyttömyyseläk-
keiden alkavuus oli yleisempää 45 ammatissa (kuvio 60). Yleisesti ottaen koulutuk-
sen vakioimisen jälkeen työkyvyttömyyseläkealkavuuden yleisyys hieman aleni niissä 
ammateissa, joissa työkyvyttömyyseläkkeet olivat keskimääräistä yleisempiä. Poikke-
uksena olivat lentokapteenit, -perämiehet ja lennonjohto, joilla työkyvyttömyyseläkkeet 
olivat yleisempiä koulutuksen huomioimisen jälkeen. 

Lisäksi koulutuksen vakioimisen myötä korostui työkyvyttömyyseläkealkavuu-
den yleisyys myös toimistoapulaisilla, fysioterapeuteilla ja kuntohoitajilla, alusten pääl-
liköillä ja perämiehillä, arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijöillä, poliiseilla, sairaan- ja 
terveydenhoitajilla, lastentarhanopettajilla, sekä verovalmistelijoilla ja sosiaaliturvatoi-
mihenkilöillä. Nämä ammatit eivät eronneet keskimääräisestä ennen kuin koulutuksen 
vaikutus oli huomioitu. 

Koulutuksen ollessa huomioituna niiden ammattien määrä, joissa työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtyminen oli keskimääräistä harvinaisempaa, pieneni 43 ammatista 23 
ammattiin (kuvio 61). Suhteellinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen yleistyi niissä 
ammateissa, joissa työkyvyttömyyseläkesiirtymät olivat harvinaisempia, kun koulutuk-
sen otettiin huomioon, muutamin poikkeuksin. Koulutuksen ollessa vakioituna olivat 
työkyvyttömyyseläkesiirtymät edelleen keskimääräistä harvinaisempia lähes kaikissa 
johtotason ammateissa, useilla erityisasiantuntijoilla sekä monissa asiantuntija-amma-
teissa. Työntekijä-ammateista keskimääräistä harvinaisempia työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtymiset olivat vain myyjillä ja tuote-esittelijöillä sekä metalli- ja puutuotteiden 
kokoonpanijoilla. 

Koulutuksen vakioimisen myötä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli kes-
kimääräistä harvinaisempaa myös 12 ammatissa, jotka eivät aiemmin eronneet kes-
kimääräisestä. Työntekijäammateista tällaisia olivat myyjät ja tuote-esittelijät, maan-
viljelijöillä, koneistajat ja sepät, elektroniikkalaitteiden asentajat, hienomekaanikot ja 
taideteollisuustyöntekijät, painopinnanvalmistajat, tekstiili- ja asustetyöntekijät, painajat 
ja paperituotteiden valmistajat sekä veturinkuljettajat. Asiantuntija-ammatteihin lukeutu-
vista puolestaan kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat, laborantit sekä tullivirkailijat, raja- ja 
merivartijat kuuluivat tähän ryhmään. 
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Kuvio 60. Keskimääräistä korkeamman työkyvyttömyyseläkealkavuuden ammattien
ikävakioitu ja koulutusvakioitu suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA)
palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–54 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 61. Keskimääräistä alhaisemman työkyvyttömyyseläkealkavuuden ammattien
ikävakioitu ja koulutusvakioitu suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA)
palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–54 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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4.10 Tulojen yhteys ammattien välisiin 
eroihin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä, kuten kuolleisuudessa, matalammat tulot oli-
vat yhteydessä korkeampaan riskiin siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Matalimman 
tulokolmanneksen työkyvyttömyyseläkkeellesiirtymisriski oli naisilla kaksinkertainen 
ja miehillä 2,5-kertainen korkeimpaan tulokolmannekseen verrattuna. Tulokolmannes-
ten väliset erot työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä olivat siten suuremmat kuin 
kuolleisuudessa. 

Naiset 
Naisilla on tulojen vakioimisen jälkeen 27 ammattia, joissa työkyvyttömyyseläkesiirty-
mät olivat keskimääräistä yleisempiä (kuvio 62). Ennen tulojen vakioimista ammatteja 
oli 35. Suurimmassa osassa ammatteja tulojen vakiointi laski hieman ammatin korkeaa 
työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta. Vakioinnin vaikutus oli suurin metsätyönteki-
jöillä, lomittajilla ja kalastajilla, sekatyöntekijöillä sekä siivoojilla. Sen sijaan lentokap-
teenit, -perämiehet ja lennonjohto, paperityöntekijät, metalli- ja valimotyöntekijät sekä 
koneiden kuljettajat olivat hyvätuloisia ammatteja, joissa työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtymisen riski kasvoi tulojen huomioimisen myötä. 

Keskimääräistä alhaisemman työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskin 
ammatteja oli tulojen huomioon ottamisen jälkeen naisilla 29, kun niitä ennen tulo-
jen vakioimista oli 42 (kuvio 63). Pääosin tulojen huomioon ottaminen kavensi eroa 
keskimääräiseen. Ammattien välillä oli kuitenkin melko suurta vaihtelua. Esimerkiksi 
arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijöillä sekä kampaajilla, kosmetologeilla ja partureilla 
tulojen vakiointi jopa hieman alensi ammatin työkyvyttömyyseläkkeellesiirtymisriskiä. 
Sen sijaan, vaikka esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten ja AMK:n sekä peruskoulun 
ja lukion opettajilla, lakimiehillä sekä asiantuntijajohtajilla tulojen huomioon ottaminen 
kavensi eroa keskimääräiseen, pysyivät nämä ammatit edelleen alhaisen työkyvyttö-
myyden ammatteina. 
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Kuvio 62. Keskimääräistä korkeamman työkyvyttömyyseläkealkavuuden ammattien
ikävakioitu ja tulovakioitu suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA)
palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–54 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 63. Keskimääräistä alhaisemman työkyvyttömyyseläkealkavuuden ammattien
ikävakioitu ja tulovakioitu suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA)
palkansaajanaisilla 2001–2015, ikä 30–54 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Miehet 
Tulojen vakioimisen jälkeen 45:stä korkean työkyvyttömyyseläkealkavuuden amma-
tista alkavuus oli keskimääräistä yleisempää 33 ammatissa (kuvio 64). Suurimmassa 
osassa ammateista keskimääräistä yleisempi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen liit-
tyi osittain ammatin mataliin tuloihin. Suurimmat poikkeukset olivat lentokapteenit, 
-perämiehet ja lennonjohtajat sekä paperityöntekijät. Näissä hyvätuloisissa ammateissa 
työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus nousi tulojen vakioinnin myötä. 

Alhaisen työkyvyttömyyseläkealkavuuden ammateista 35:ssä työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyminen oli keskimääräistä alhaisempaa myös tulojen vakioinnin jälkeen, 
kun alun perin tällaisia ammatteja oli 43 (kuvio 65). Suurimmassa osassa ammatteja 
korkeat tulot selittivät jonkin verran ammatin keskimääräistä harvinaisempaa työkyvyt-
tömyyseläkkeelle siirtymistä. Eniten tulojen vakiointi vaikutti muun muassa erilaisilla 
johtajilla, lääkäreillä, hammaslääkäreillä ja eläinlääkäreillä, lakimiehillä sekä joillain 
erityisasiantuntijoilla. Siitä huolimatta työkyvyttömyyseläkkeen alkavuus oli näissä 
ammateissa keskimääräistä alhaisempaa kaikilla muilla paitsi ylimmillä virkamiehillä 
ja järjestöjen johtajilla. Poikkeuksia olivat muun muassa myyjät ja tuote-esittelijät, 
sosiaalialan erityisasiantuntijat sekä metalli- ja puutuotteiden kokoonpanijat, joiden 
työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus aleni entisestään tulojen vakioinnin myötä. 
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Kuvio 64. Keskimääräistä korkeamman työkyvyttömyyseläkealkavuuden ammattien
ikävakioitu ja tulovakioitu suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA)
palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–54 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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Kuvio 65. Keskimääräistä alhaisemman työkyvyttömyyseläkealkavuuden ammattien
ikävakioitu ja tulovakioitu suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA)
palkansaajamiehillä 2001–2015, ikä 30–54 vuotta seurannan alussa. 

*Ammatissa henkilövuosia seuranta-ajalla alle 10 000 
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

5.1 Korkean kuolleisuuden ammatit 
Tutkimuksessa seurattiin vuoden 2000 lopussa 30–64-vuotiaiden palkansaajien kuollei-
suutta vuodesta 2001 vuoteen 2015. Tällä aikavälillä palkansaajien kuolleisuus 100 000 
henkilövuotta kohden oli naisilla 241 ja miehillä 493. Tulokset osoittavat, että ammattien 
välillä on merkittäviä kuolleisuuseroja. Kaikki keskimääräistä korkeamman kuolleisuu-
den ammatit olivat työntekijäammatteja, paitsi naisilla kuolleisuus oli keskivertopalkan-
saajaa korkeampaa myös pienyritysten johtajilla, toimittajilla ja kirjailijoilla sekä säh-
kötekniikan asiantuntijoilla. Kuolleisuus oli korkeaa etenkin useilla erikoistumattomilla 
työntekijöillä sekä rakennus, metalli-, paperi- ja kuljetusaloilla. Miehillä keskimääräistä 
korkeamman kuolleisuuden ammatteja oli 33, kun naisilla vastaava luku oli 19. Kaiken 
kaikkiaan miesten kuolleisuus oli kaksinkertaista naisiin verrattuna. 

Tässä tutkimuksessa erityistä oli ammattien välisten kuolleisuuserojen tutkiminen 
pitkällä seuranta-ajalla. Lisäksi aiemmista vastaavista tutkimuksista poiketen tässä tutki-
muksessa tarkastelu rajoitettiin vain niihin henkilöihin, jotka olivat toimineen samassa 
ammatissa vuosina 1995 ja 2000. Muissa tutkimuksissa mukaan on usein otettu kaikki 
tiettynä ajankohtana ammatissa toimineet. Onkin vaikea sanoa, johtuvatko osittain eri-
laiset tulokset pidemmästä seuranta-ajasta vai rajoittumisesta pidempään samassa amma-
tissa toimineisiin työntekijöihin. Osa eroista johtunee myös siitä, että tutkimusväestö 
ehtii saavuttaa pidemmällä seuranta-ajalla korkeamman iän. Vertaamme tutkimuksen 
tuloksia etenkin Pensolan ym. (2012) tutkimukseen, jossa seurattiin kaikkien vuoden 
2000 lopun palkansaajien kuolleisuutta vuosina 2001–2007. Tutkimuksessa käytetty 
ammattiluokitus oli sama kuin tässä tutkimuksessa. Mahdollisuuksien mukaan tuloksia 
verrataan myös aiempiin suomalaisiin (Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004) ja ruotsa-
laisiin (SCB 2014) tutkimuksiin sekä joihinkin muihin kansainvälisiin tutkimustuloksiin. 

Naisilla ja miehillä oli vain kymmenen samaa ammattia, joissa kuolleisuus oli 
molemmilla keskimääräistä korkeampaa. Näitä ammatteja olivat vahtimestarit, tarjoi-
lijat, puutavarankäsittelijät, voimalaitosten koneenhoitajat, painajat ja paperituotteiden 
valmistajat, siivoojat, kiinteistönhuoltajat, sekatyöntekijät, pakkaajat ja lajittelijat sekä 
rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät. Suurin osa kyseisistä ammateista kuului erikois-
tumattomiin työntekijöihin, joiden kuolleisuus on ollut korkeaa myös aiemmissa tutki-
muksissa (Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004, 2012). Tällaisten ammattien korkean 
kuolleisuuden taustalla on todennäköisesti myös muita kuin vain ammatista johtuvia 
syitä. Näihin ammatteihin saattaa esimerkiksi valikoitua ihmisiä, joilla on matala koulutus 
ja epäterveelliset elintavat. Kuolleisuus olikin korkeaa muun muassa keuhkosyövässä, 
verenkiertoelinten sairauksissa ja alkoholiin liittyvissä syissä, jotka voidaan yhdistää 
elintapoihin. 
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Siivoojilla on havaittu keskivertoa korkeampi kuolleisuus myös useissa aiem-
missa tutkimuksissa (Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004, 2012, SCB 2014, Van den 
Borre & Deboosere 2016). Siivoojat voivat altistua kemiallisille ja biologisille riskite-
kijöille, fyysisesti vaikeille olosuhteille sekä psykososiaalisille riskitekijöille (European 
Agency for Safety and Health at Work 2009). Myös tarjoilijoilla on ollut korkea kuol-
leisuus aiemmissakin suomalaisissa tutkimuksissa (Notkola ym. 1995, Pensola 2004, 
2012). Ennen tupakkalain voimaantuloa tarjoilijat altistuivat tupakansavulle. Alalla 
vallinnee myös salliva alkoholikulttuuri ja sinne saattaa myös valikoitua esimerkiksi 
alkoholin riskikäyttäjiä (vrt. Plant 1978). Taustalla saattavat olla myös esimerkiksi työn 
aiheuttama stressi (Kivimäki ym. 2002) ja epäsäännölliset työajat (Knutsson ym. 2004). 
Tarjoilijoilla oli naisilla korkea kuolleisuus liki jokaisessa tarkastellussa kuolinsyyssä. 
Molemmilla sukupuolilla alkoholikuolleisuus oli korkeaa. 

Miehillä kuolleisuus oli keskivertoa korkeampaa useassa rakennusalan amma-
tissa: rakennustyöntekijöillä, rakennusten viimeistelytyöntekijöillä sekä putkiasenta-
jilla, samoin kuin sekatyöntekijöihin kuuluvilla rakennusalan avustavilla työntekijöillä. 
Rakennusalalla on havaittu korkeaa kuolleisuutta myös aiemmissa suomalaisissa (Not-
kola ym. 1995, Pensola ym. 2004, 2012) ja ranskalaisissa (Thuret ym. 2007) tutki-
muksissa. Sen sijaan saksalaisessa (Arndt ym. 2004) ja ruotsalaisessa (SCB 2014) tut-
kimuksessa rakennusalan työntekijöiden kuolleisuus ei poikennut keskimääräisestä. 
Kuolleisuus oli keskivertoa korkeampaa myös useassa kuolinsyyssä kuten kasvaimissa, 
verenkiertoelinten sairauksissa ja alkoholikuolleisuudessa. Samoin tapaturmakuolleisuus 
oli yleisempää useammassa rakennusalan ammatissa. Alalla on useita riskitekijöitä, sillä 
työ on fyysisesti rankkaa. Myös ammattitaudit ovat yleisiä, esimerkiksi asbestisairauksia 
on kaksinkertainen määrä keskimääräiseen verrattuna. Lisäksi tupakointi ja alkoholin-
käyttö on yleisempää kuin muilla toimialoilla. (Kauppinen ym. 2013.) 

Korkean kuolleisuuden ammateissa oli miehillä myös useita metalliteollisuuden 
ammatteja, kuten hitsaajat ja kaasuleikkaajat, ohutlevysepät, metalli- ja valimotyöntekijät 
sekä metalli- ja mineraalituotteiden valmistajat. Kuolleisuus oli metallialalla ammatista 
riippuen korkeaa muun muassa kasvaimissa, verenkierto- ja hengityselinten sairauksissa 
sekä alkoholikuolleisuudessa. Useat metalliteollisuuden ammatit olivat korkean kuol-
leisuuden ammatteja myös aiemmissa tutkimuksissa (Pensola ym. 2004, SCB 2014). 
Työ vaatii usein lihasvoimaa ja siihen sisältyy toistoliikkeitä ja hankalia työasentoja. 
Merkittävimpiä kemiallisia riskitöitä on metallialalla hitsauksessa ja polttoleikkauksessa, 
betonituotteiden teollisilla valmistajilla, metallimaalauksessa sekä sulatto- ja valimo-
työssä (Louhelainen ym. 2017). Työhön saattaa sisältyä myös meluhaittaa. 

Tässä tutkimuksessa kaivostyöntekijöiden kuolleisuus oli miehillä keskimääräistä 
korkeampaa, toisin kuin lyhyemmällä seuranta-ajalla tehdyissä tutkimuksissa (Pensola 
ym. 2004, 2012, SCB 2014). Kokonaiskuolleisuuden lisäksi kuolleisuus verenkiertoelin-
ten sairauksiin oli heillä keskivertoa yleisempää. Kaivostyössä on useita riskitekijöitä, 
kuten erilaiset pölyt (Louhelainen ym. 2017) ja meluhaitta (Kauppinen ym. 2013), joka 

129 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

on esimerkiksi yhteydessä verenkiertoelinten sairauksiin (Virtanen & Notkola 2002). 
Paperi- ja puuteollisuudessa kuolleisuus oli keskimääräistä korkeampaa sekä naisilla 
että miehillä puutavarankäsittelijöillä ja painajilla ja paperituotteiden valmistajilla, mie-
hillä myös paperityöntekijöillä. Vastaavia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa 
(Pensola ym. 2012, SCB 2014). Näissä ammateissa altistutaan muun muassa puupölylle 
ja formaldehydille (Louhelainen ym. 2017). Työ on myös usein fyysisesti raskasta. 
Paperityöntekijöiden kuolleisuus oli miehillä keskimääräistä korkeampaa kaikissa tar-
kastelluissa pääkuolinsyissä hengityselinten sairauksia lukuun ottamatta. 

Myös kuljetusala oli miehillä laajasti edustettuna keskimääräistä korkeamman 
kuolleisuuden ammateissa. Työajat alalla ovat epäsäännöllisiä, ja työvuorot voivat olla 
hyvinkin pitkiä. Logistiikkaketjun kireät aikataulut voivat lisätä työntekijän stressiä. 
Varsinkin maantieliikenteessä ajavilla elintavat ovat usein epäterveellisiä: ruokailutot-
tumukset, tupakointi, vähäinen liikunta ja ylipaino. Myös uniongelmia esiintyy. Suuri 
osa autoliikennealan yrityksistä on pieniä, eikä työterveyshuoltoa aina ole järjestetty. 
(Kauppinen ym. 2013.) Moottoriajoneuvojen kuljettajilla ja koneiden kuljettajilla on 
havaittu korkea kuolleisuus myös aiemmissa tutkimuksissa (Notkola ym. 1995, Pensola 
ym. 2004, 2012, SCB 2014). Kuolleisuus oli heillä keskimääräistä korkeampaa kaikissa 
tarkastelluissa kuolinsyissä. Vastaavasti kansi- ja konemiehistöllä on ollut keskimääräistä 
korkeampi kuolleisuus myös useissa aiemmissakin suomalaisissa (Notkola ym. 1995, 
Pensola ym. 2004, 2012) ja ruotsalaisissa tutkimuksissa (SCB 2014). Työ on fyysisesti 
ja henkisesti raskasta. Siihen sisältyy paitsi pitkiä poissaoloja kotoa, myös vuorotyötä 
ja pitkiä työvuoroja laivaolosuhteissa. 

Mieshoitajilla oli tässä tutkimuksessa keskimääräistä korkeampi kuolleisuus, 
vaikka terveydenhuoltoalalla kuolleisuus yleensä on keskimääräistä alhaisempaa. Tosin 
ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin korkea kuolleisuus sekä naisilla että miehillä 
(SCB 2014). Sairaanhoitotyö on perinteisesti ollut naisvaltaista. Sekä miehillä että nai-
silla saattaa olla sukupuolispesifejä epäsuotuisia terveysvaikutuksia heidän toimiessaan 
alalla, jossa he ovat sukupuolivähemmistössä (Evans & Steptoe 2002). Kuolleisuus oli 
mieshoitajilla keskimääräistä yleisempää tapaturma- ja väkivaltasyissä sekä alkoholi-
kuolleisuudessa, mikä viittaa riskikäyttäytymiseen. 

Korkean kuolleisuuden ammateissa oli sekä naisilla että miehillä myös useita 
toimistotyöntekijäammatteja, joissa fyysiset ja kemialliset riskitekijät eivät ole kovin 
todennäköisiä. Vastaavia tuloksia on saatu myös joissain aiemmissa tutkimuksissa (esim. 
SCB 2014). Kun on tarkasteltu miesten kuolleisuutta viimeisimmän ammatin mukaan, 
on havaittu toimistotyöntekijöiden korkean kuolleisuuden johtuvan siitä, että alalle on 
siirtynyt terveysongelmia potevia työntekijöitä fyysisesti raskaista ammateista (Moore 
& Hayward 1990). Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena oli kuitenkin jo pidem-
män aikaa samassa ammatissa toimineet henkilöt. On myös mahdollista, että fyysisesti 
kevyeen, matalan koulutustason toimistotyöhön hakeutuvat jo alun perinkin ne, joilla 
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on terveysongelmia. Toimistotyöntekijöillä oli muun muassa korkea kuolleisuus veren-
kiertoelinten sairauksiin ja diabetekseen. 

Naisilla, toisin kuin miehillä, korkean kuolleisuuden ammateissa oli myös muu-
tama asiantuntija-ammatti: pienyritysten johtajat, toimittajat ja kirjailijat sekä sähkö-
tekniikan asiantuntijat. Toimittajilla ja kirjailijoilla kuolleisuus oli keskimääräistä ylei-
sempää keuhkosyövässä ja alkoholikuolleisuudessa. Naistoimittajien ja -kirjailijoiden 
kuolleisuutta selittänevät osin juomatottumukset ja tupakointi. Ala on myös läpikäynyt 
suuria muutoksia 2000-luvulla, mikä on voinut osittain asettaa painetta jo pidempään 
toimittajana työskennelleille. Huolimatta korkeammasta kuolleisuudesta oli työkyvyt-
tömyyseläkkeelle siirtyminen alalla keskimääräistä harvinaisempaa. 

Verrattaessa kaikkien palkansaajien kuolinsyyjakaumaa aiempaan tutkimukseen 
(Pensola ym. 2012) oli kasvainkuolleisuuden osuus kokonaiskuolleisuudesta tässä tut-
kimuksessa pari prosenttiyksikköä suurempi sekä naisilla että miehillä. Myös diabe-
teskuolleisuuden osuus oli tässä tutkimuksessa aiempaa tutkimusta hieman korkeampi. 
Verenkierto- ja hengityselinten sairauksien osuus kokonaiskuolleisuudesta oli samaa 
luokkaa molemmissa tutkimuksissa. Sen sijaan tapaturma- ja väkivaltakuolleisuuden 
osuus kokonaiskuolleisuudesta oli aiempaa huomattavasti alhaisempi. Myös alkoholi-
syiden osuus kokonaiskuolleisuudesta oli tässä tutkimuksessa aiempaa pari prosenttiyk-
sikköä alhaisempi. Erojen taustalla vaikuttanevat niin väestön ikääntyminen, pidempi 
seuranta-aika kuin myös se, että tutkimusväestö oli työllisenä samassa ammatissa kahtena 
vuonna, kun Pensolan ym. (2012) tutkimuksessa mukana olivat kaikki palkansaajat. 
Aiempaan tutkimukseen verrattuna yleisempiä olivat nimenomaan sellaiset kuolinsyyt, 
jotka ovat yleisempiä ikääntyneemmillä ja jotka myös vaativat pidemmän latenssiajan. 
Kyseessä voivat olla myös ajassa tapahtuneet muutokset kuolleisuudessa. Seuranta-ajan 
loppupuolella tapaturma- väkivaltakuolleisuus ja alkoholikuolleisuus ovat laskeneet 
kasvainkuolleisuutta voimakkaammin (Tilastokeskus 2017). 

5.2 Kasvaimet 
Kasvaimet olivat naisilla yleisin kuolinsyy aiempien tutkimusten tapaan (Pensola ym. 
2004, 2012). Naisilla kasvaimet olivat syynä 58 prosenttiin kaikista kuolemantapauk-
sista, miehillä 34 prosenttiin. Seurantajaksolla kasvainkuolleisuus 100 000 henkilövuotta 
kohden oli miehillä 169 ja naisilla 139. Miesten ylikuolleisuus naisiin nähden oli lievää 
muihin kuolinsyihin verrattuna, vain 1,2-kertaista. Syöpien ilmaantuvuus on viimeis-
ten vuosikymmenien aikana yleisesti ottaen kasvanut, vaikka miehillä ilmaantuvuus 
viimeisten reilun viiden vuoden aikana on vähentynyt (Suomen Syöpärekisteri 2017a, 
2017b.) Syöpien ilmaantuvuuden kasvun taustalla ovat paitsi elintapojen muutokset 
myös diagnoosikäytäntöjen kehittyminen ja väestön vanheneminen. Syöpäkuolleisuus 
sen sijaan on viime vuosikymmenten aikana vähentynyt (emt). 
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Kun kasvainkuolleisuutta tarkasteltiin yleisesti, olivat erot ammattien välillä 
maltilliset. Korkean kasvainkuolleisuuden ammateissa naisilla esiintyi sekä työntekijä-
että asiantuntija-ammatteja, kun taas miehillä lähes kaikki korkean kasvainkuolleisuuden 
ammatit olivat työntekijäammatteja. 

Keuhkosyöpäkuolleisuudessa erot ammattien välillä olivat suuremmat kuin 
kokonaiskasvainkuolleisuudessa, mikä vastasi aiempia tutkimuksia (Notkola ym. 1995, 
Pensola ym. 2012). Miesten ylikuolleisuus naisiin nähden oli yli kaksinkertaista. Erityi-
sesti miehillä keuhkosyöpä oli yhteydessä matalaan ammattiasemaan. Keuhkosyövän 
tavallisin syy on tupakointi, joka aiheuttaa 85–90 prosenttia kaikista keuhkosyövistä 
(Syöpäjärjestöt 2017). Päivittäinen tupakointi 20–64-vuotiailla miehillä on vähentynyt 
30 prosentista 16 prosenttiin vuosien 1997 ja 2016 välillä. Sen sijaan naisten tupakointi 
on pysynyt suunnilleen samalla tasolla: päivittäin tupakoivia oli 15 prosenttia vuonna 
2016. (Tupakkatilasto 2016.) Sekä miehillä että naisilla tupakointi on yleisintä työnteki-
jöillä (THL 2014). Monissa työntekijäammateissa on kuitenkin muitakin keuhkosyövälle 
altistavia tekijöitä (Haldorsen ym. 2004, Pukkala ym. 2009, THL 2014, Wang ym. 2016). 

Rintasyöpä oli merkittävä kuolinsyy työikäisillä naisilla, ja se kattoi jopa neljän-
neksen kaikista kasvainkuolemista. Ammattien väliset erot eivät kuitenkaan olleet kovin 
suuret. Ammattialoista rintasyöpäkuolleisuus oli keskimääräistä alhaisempaa työnteki-
jäammateissa, palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöillä sekä erikoistumattomilla työnte-
kijöillä. Tulokset myötäilivät aiempaa tutkimusta, jossa rintasyövän on havaittu olevan 
hieman yleisempää korkeammissa sosioekonomisissa ryhmissä (Notkola ym. 1995, 
Pensola ym. 2012, Pukkala ym. 2009). Rintasyövän yleisyys korkeampaa koulutusta 
vaativissa ammateissa on arvioitu liittyvän ennen kaikkea näissä ammateissa työskente-
levien naisten keskimääräistä korkeampaan lapsensaanti-ikään ja pienempään lapsimää-
rään, mikä taas on yhteydessä pidempään kestävään koulutukseen (Pukkala ym. 2009). 

Rakennusalalta korkean kasvainkuolleisuuden ammatteja miehillä olivat raken-
nustyöntekijät, rakennusten viimeistelytyöntekijät, putkiasentajat ja sekatyöntekijät. 
Näissä ammateissa oli myös korkea keuhkosyöpäkuolleisuus, samoin muurareilla ja 
raudoittajilla. Vastaavia tuloksia on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa (Notkola ym. 
1995, Pensola ym. 2004, 2012, Wang ym. 2016), tupakoinnin yleisyydestä riippumatta 
(Haldorsen ym. 2003, Pukkala ym. 2009, Wang ym. 2016). Rakennustyömaalla työsken-
televät saattavatkin altistua muun muassa asbestille ja silikonipölylle (Kauppinen ym. 
2012, Pukkala ym. 2009). Myös tupakointi on keskimääräistä yleisempää: kolmannes 
tupakoi päivittäin (Kauppinen ym. 2012). 

Metallialan työntekijöistä kasvainkuolleisuus oli korkeaa miehillä useissa amma-
teissa (myös Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2012). Kaivoksilla työskentelevät saattavat 
altistua radonille, asbestille ja silikonipölylle, sulattotyöntekijät ja hitsaajat nikkelille ja 
kromiumyhdisteille (Pukkala 2009). Terveydelle haitallisia tai vaarallisia kemikaaleja 
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käytetään työssä suhteellisen paljon. Erityisesti metallin jalostuksessa, metallituotteiden 
valmistuksessa ja kaivoksissa olevia pölyjä pidetään merkittävänä haittana. Kaivoksissa 
ja rikastamoissa pölyjä syntyy erityisesti malmin käsittelyn yhteydessä. Metallialalla 
yleisimpiä ammattitauteja ovatkin meluvammojen ohella asbestisairaudet ja ihotaudit. 
(Kauppinen ym. 2013.) 

Paperityöntekijämiehillä oli korkea kasvain- ja keuhkosyöpäkuolleisuus. Nai-
silla puutavarankäsittelijöillä havaittiin keskimääräistä korkeampaa keuhkosyöpäkuollei-
suutta. Paperiteollisuuden työntekijöillä on havaittu korkeaa kasvainkuolleisuutta myös 
aiemmissa tutkimuksissa (Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004, 2012). Paperinvalmis-
tuksen parissa työskentelevät altistuvat useammille yhdisteille, jotka varsinkin yhdessä 
tupakanpolton kanssa voivat altistaa kasvaimille. Korkea kasvain- ja keuhkosyöpäkuol-
leisuus vaikuttaa olevan osin tupakoinnista riippumatonta. (Pukkala ym. 2009.) 

Muovi- ja kumituotteiden valmistajilla oli miehillä korkeaa kasvain- (myös 
Pensola ym. 2004) ja keuhkosyöpäkuolleisuutta (myös Pensola ym. 2012). Ammatti-
tauteja aiheuttavat muovit, hartsit ja niiden valmistuksessa käytetyt aineet. Esimerkiksi 
lujitemuoviteollisuudessa altistutaan edelleen styreenille, varsinkin suurten kappaleiden 
laminoinnissa (Kauppinen ym. 2012). Kasvainkuolleisuus oli miehillä korkeaa myös 
maanviljelijöillä. Syöpää aiheuttavia riskitekijöitä alalla ovat pöly ja kemialliset aineet 
(Kauppinen ym. 2012). Naisilla elektronisten laitteiden kokoonpanijoiden keskimää-
räistä korkeampi kasvainkuolleisuus tuli esiin vasta pidemmällä seuranta-ajalla (vrt. 
Pensola ym. 2012). Heillä oli myös korkea keuhkosyöpäkuolleisuus, sekä miehillä 
että naisilla. Heillä on havaittu korkea keuhkosyöpäriski myös muissa tutkimuksissa 
(Pukkala ym. 2009). 

Kasvain- ja keuhkosyöpäkuolleisuus oli miehillä korkeaa koneiden kuljettajilla 
ja keuhkosyöpäkuolleisuus molemmilla sukupuolilla moottoriajoneuvojen kuljettajilla. 
Vastaavia tuloksia on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa (Notkola ym. 1995, Pensola 
ym. 2004, 2012). Kuljettajat altistuvat dieselille, ja heillä onkin havaittu korkeaa keuhko-
syöpäilmaantuvuutta, joka ei johdu pelkästään tupakoinnista (Pukkala ym. 2009). Kulje-
tusalan ammattitauteihin kuuluvat asbestin aiheuttamat keuhkomuutokset. Kuljetusalalla 
kuitenkin myös tupakoidaan muihin aloihin nähden paljon. (Kauppinen ym. 2012). 

Sekä alusten päälliköillä ja perämiehillä että vesi- ja raideliikenteen työnte-
kijöillä oli korkea kasvainkuolleisuus, työntekijöillä myös keskimääräistä korkeampi 
keuhkosyöpäkuolleisuus. Myös aiemmissa tutkimuksissa miehistöllä on havaittu korkea 
kasvain- ja keuhkosyöpäkuolleisuus (Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004, Rinne ym. 
2017). Merenkulkijoiden korkea syöpäriski johtunee sekä työoloista että elintavoista 
(Kaerlev ym. 2005, 2007, Pukkala ym. 2009). Erityisesti koneosaston työntekijät altis-
tuvat asbestille, PAH-yhdisteille sekä öljyhuuruille. Muut merenkulkijoilla esiintyvät 
syövät viittaavat tupakalle ja alkoholille altistumiselle (Poulsen ym. 2014, Pukkala 
ym. 2009, Kaerlev ym. 2005). Merenkulkijat polttavat verrattain yleisesti (Hjarnoe & 
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Lappin 2013), ja tupakointi selittikin pääosin keuhkosyövän ilmenevyyttä norjalaisessa 
tutkimuksessa (Haldorsen ym. 2004). 

Siivoojilla ja tarjoilijoilla oli naisilla kohonnut kasvain- ja keuhkosyöpäkuol-
leisuus. Siivoojien ja tarjoilijoiden keskimääräistä korkeampi kasvain- ja keuhkosyö-
päriski on myös muista tutkimuksista tunnettu (Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2012, 
Pukkala ym. 2009), myös kun tupakoinnin mahdollinen vaikutus on huomioitu (Puk-
kala ym. 2009). Tarjoilijat altistuvat passiiviselle tupakoinnille, mutta myös tupakointi 
on todennäköisesti heillä yleistä (vrt. Kauppinen ym. 2012). Keuhkosyöpäkuolleisuus 
oli korkeaa myös useassa muussa ammatissa, joissa kuolleisuus johtunee pääasiassa 
tupakoinnista. Tällaisia ammatteja olivat naisilla matkailualan työntekijät, vahtimestarit 
sekä lipunmyyjät ja lehdenjakajat (myös Pensola ym. 2012) ja miehillä sotilaat, myyjät 
ja tuote-esittelijät. 

Keuhkosyöpäkuolleisuus oli sekä miehillä että naisilla yleistä kiinteistöhuoltajilla 
ja sekä kasvain- että keuhkosyöpäkuolleisuus yleistä pakkaajilla ja lajittelijoilla. Molem-
milla on aiemmissa tutkimuksissa havaittu myös tupakoinnista riippumaton kohon-
nut riski keuhkosyöpään (Haldorsen ym. 2004). Pakkaajien ja lajittelijoiden korkea 
kasvainriski on havaittu myös muissa tutkimuksissa (Notkola ym. 1995, Pukkala ym. 
2009). Sen sijaan Pensolan ja kumppaneiden (2012) tutkimuksessa eroa ei ollut. Osin 
syynä voi olla tutkimuksessa käytetty lyhyempi seuranta-aika, sillä kohortti oli osin 
sama ja kuolleisuus kasvaimiin ilmenee myöhemmin. Kasvainkuolleisuus oli miehillä 
keskimääräistä korkeampaa myös rahdinkäsittelijöillä ja varastotyöntekijöillä muiden 
tutkimusten tapaan (Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004, 2012). 

Naisilla kasvainkuolleisuus ja keuhkosyöpäkuolleisuus olivat asiantuntija-
ammateista yleistä toimittajilla ja kirjailijoilla. Vastaavia tuloksia naisista on saatu myös 
muissa tutkimuksissa (Notkola ym. 1995, Pukkala ym. 2009). Sen sijaan miestoimitta-
jien ja muissa Pohjoismaissa myös naistoimittajien keuhkosyöpäkuolleisuus oli kaikissa 
maissa korkeintaan keskitasoa (Pukkala ym. 2009). Toisaalta tässä tutkimuksessa myös 
miehillä toimittajien ja kirjailijoiden kuolleisuus oli yleisempää, kun koulutus vakioitiin. 

5.3 Verenkiertoelinten sairaudet 
Kuolleisuus verenkiertoelinsairauksiin oli miehillä selvästi naisia yleisempää, sepelval-
timotautien tapaan (THL 2015). Miesten kuolleisuus oli naisiin nähden nelinkertaista. 
Miehillä verenkiertoelinsairauskuolemat käsittivät noin 30 prosenttia kokonaiskuollei-
suudesta, naisilla vain 16 prosenttia. Iskeemiset sydänsairaudet olivat miehillä yleisin 
kuolinsyy kaikista verenkiertoelinsairauksista ja selvästi yleisempiä kuin naisilla. Sen 
sijaan naisilla aivoverisuonisairauskuolleisuus oli lähes yhtä yleistä kuin kuolleisuus 
iskeemisiin sydänsairauksiin. 
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Kuolleisuus verenkiertoelinsairauksiin on laskenut sekä miehillä että naisilla. 
Myös sepelvaltimotautien ilmaantuvuus on laskenut työikäisillä, mutta ei yhtä nopeasti 
kuin kuolleisuus. Kuolleisuus aivoverenkiertohäiriöön on vähentynyt 20 vuodessa alle 
puoleen. Sairastavuuden kuitenkin ennustetaan lisääntyvän ilman ennaltaehkäiseviä 
toimia väestön ikääntyessä. (THL 2015.) 

Verenkiertoelinsairaudet olivat yleisempiä työntekijäammateissa aiempien tutki-
musten tapaan (Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004, 2012, Virtanen & Notkola 2002). 
Työolosuhteista erityisesti työkuorman, matalan autonomian, melun ja vuorotyön on 
havaittu olevan yhteydessä verenkiertoelinsairauskuolleisuuteen. Toisaalta on viitteitä 
siitä, että varsinainen työ selittäisi vain pienen osan verenkiertoelinsairauksista aiheutu-
van kuolleisuuden ammattiryhmittäisistä eroista, ja erot olisivat ennemmin yhteydessä 
tuloihin ja koulutukseen. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä ovat muun muassa 
perinnölliset tekijät, ravinnon rasvapitoisuus ja rasvan laatu, korkea kolesteroli sekä 
tupakointi ja kohonnut verenpaine. (Virtanen & Notkola 2002.) 

Molemmille sukupuolille yhteiset korkean verisuonitautikuolleisuuden ammatit 
olivat pääosin samoja kuin aiemmissa tutkimuksissa (Notkola ym. 1995, Pensola 2004, 
2012): rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät, kiinteistöhuoltajat, vahtimestarit, met-
sätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat, kemianteollisuuden prosessityöntekijät, painajat 
ja paperituotteiden valmistajat, puutavarankäsittelijät, miehillä myös paperityöntekijät 
(myös Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004, 2012). Molemmilla sukupuolilla korkean 
verisuonitautikuolleisuuden ammateissa oli myös joitain toimistotyöntekijäammatteja. 
Naisilla korkean verenkiertoelinkuolleisuuden ammateista siivoojilla ja tarjoilijoilla on 
havaittu korkea kuolleisuus myös aiemmissa tutkimuksissa (Notkola ym. 1995, Pen-
sola ym. 2004, 2012). Miehillä kuolleisuus oli korkeaa esimerkiksi vartijoilla (myös 
Notkola ym. 1995) sekä kodinhoitajilla ja henkilökohtaisilla avustajilla (myös Pensola 
ym. 2004, 2012). 

Kuten tässä tutkimuksessa, myös aiemmissa tutkimuksissa kuolleisuus veren-
kiertoelintensairauksiin on miehillä ollut korkeaa useassa rakennusalan ammatissa (Not-
kola ym. 1995, Pensola ym. 2004, 2012). Tupakoivia, ylipainoisia ja paljon alkoholia 
käyttäviä on muihin aloihin nähden suhteellisen paljon. Myös kova melu vaivaa raken-
nusalalla. Siitä raportoi Työ ja terveys -tutkimuksessa 64 prosenttia (Kauppinen ym. 
2012.) Verenkiertoelintensairauksissa kuolleisuus oli miehillä korkeaa myös useassa 
kaivos- ja metallialan ammatissa kuten metalli- ja valimotyöntekijöillä sekä ohutle-
vysepillä. Metalliala on noussut esille myös aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa 
(Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004, 2012). Rakennusalan tapaan metalliteollisuu-
dessa useat kokevat haittaavaa melua. Myös alkoholin käyttö on yleistä. (Kauppinen 
ym. 2012.) Kuljetusala, mukaan lukien alusten kansi- ja konemiehistö, on ollut kor-
kean verenkiertoelinsairauskuolleisuuden ala muissakin suomalaisissa tutkimuksissa 
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(Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004, 2012). Alan riskitekijöitä ovat epäsäännölliset 
ja epäterveelliset ruokailutavat ja -ajat, runsas tupakointi, vähäinen liikunta ja ylipaino 
(Kauppinen ym. 2012). 

Aivoverisuonisairauksissa korkean kuolleisuuden ammatteihin lukeutui molem-
milla sukupuolilla asiantuntija-ammatteja, naisilla papit ja miehillä maankäytön ja mit-
tauksen asiantuntijat toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa (Notkola ym. 1995, Pensola 
ym. 2012). Naispapeilla kuolemantapausten määrä oli pieni (viisi) ja henkilövuosia 
vähän (alle 10 000), mikä saattaa viitata myös sattumaan. Toisaalta naispapeilla mielen-
terveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet olivat keskimääräistä yleisempiä, mikä 
voisi viitata myös jonkinasteiseen työkuormitukseen. 

5.4 Hengityselinten sairaudet 
Miesten kuolleisuus hengityselinten sairauksiin oli naisiin nähden noin 2,5-kertaista. 
Molemmilla sukupuolilla hengityselinsairauskuolleisuuden osuus kokonaiskuolleisuu-
desta oli samaa noin kahden prosentin luokkaa. Kaikki keskimääräistä korkeamman 
hengityselinsairauskuolleisuuden ammatit olivat työntekijäammatteja. Aiempiin tutki-
muksiin vertailu hengityselinten sairauksien kuolleisuudessa on vaikeaa pienten tapaus-
määrien vuoksi. Tällöin saattaa olla sattumaa, mikä ammatti milloinkin päätyy korkean 
kuolleisuuden ammatiksi. 

Hengityselinten sairaudet ovat ennen kaikkea ikääntyneiden kuolinsyy ja ne 
ovat työikäisten kuolinsyynä harvinaistuneet entisestään viimeisen 20 vuoden aikana 
(Tilastokeskus 2017). Hengityselinsairauksiin lukeutuvat kuolemansyyt vaihtelevat iästä 
riippuen. Alle 50-vuotiaiden yleisin kuolinsyy on keuhkokuume, yli 50-vuotiailla taas 
keuhkoputkentulehdus ja keuhkolaajentuma. (Pensola ym. 2012.) 

Työperäisiin allergisiin hengityselinsairauksiin kuuluvat ammattiastma, ammat-
tinuha ja ammattikurkunpäätulehdus sekä työperäinen allerginen keuhkorakkulatuleh-
dus eli allerginen alveoliitti (Koskela ym. 2014). Työperäisten sairauksien rekisterissä 
asbestin aiheuttamat hengityselinsairaudet kirjataan asbestin aiheuttamien syöpien kanssa 
omaan erilliseen luokkaansa. Vuonna 2013 lähes kaikki ammattitautien aiheuttamat 
kuolemat (101 tapausta) liittyivät asbestialtistukseen (TVK 2015). Aiemmin Nurminen 
ja Karjalainen (2001) arvioivat, että työperäiset tekijät selittäisivät noin neljä prosenttia 
hengityselinten sairauksiin liittyvästä kuolleisuudesta, mutta katsoivat esimerkiksi juuri 
asbestiin liittyvän työperäisen kuolleisuuden olevan heikosti tunnistettu kokonaiskuol-
leisuuden osa. 

Sekä naisilla että miehillä kuolleisuus hengityselinten sairauksiin oli korkeaa 
siivoojilla. Siivoojat oli korkean hengityselinsairauskuolleisuuden ammatti miehillä 
myös aiemmissa tutkimuksissa (Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2012, Van den Borre 
& Deboosere 2016). Merkittävä korkean kuolleisuusriskin osatekijä on altistuminen sii-
vousaineiden kemikaaleille (Van den Borre & Deboosere 2016), mutta myös elintavoilla 
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ja tupakoinnilla on todennäköisesti vaikutusta. Kuitenkin vaikkapa keuhkoahtaumatau-
dissa tupakoinnin ja työperäisten altisteiden yhteisvaikutus on niiden erillisiä vaikutuksia 
suurempi, mistä päästään esimerkiksi kysymyksiin työperäisen keuhkoahtaumataudin 
korvattavuudesta myös tupakoitsijoilla (Jaakkola 2009). Becklaken (1989) jo lähes kolme 
vuosikymmentä sitten julkaisemassa katsauksessa todettiin työperäisen pölyaltistuksen 
olevan kausaalinen keuhkoahtaumataudin aiheuttaja. 

Kuolleisuus hengityselinsairauksiin oli miehillä korkeaa myös metallialalla, 
kuten koneistajilla ja sepillä, ohutlevysepillä sekä metalli- ja valimotyöntekijöillä. 
Metalli- ja valimotyöntekijöillä on havaittu elinikäistä lisäriskiä silikoosissa, astmassa 
ja keuhkoahtaumataudissa (Louhelainen ym. 2017) sekä yhdessä ohut- ja paksulevy-
seppien kanssa keskimääräistä yleisemmin sairaalahoitojaksoja hengityselinten saira-
uksien vuoksi (Kaila-Kangas ym. 1999). Se oli korkean riskin ammatti myös Pensolan 
ym. (2012) tutkimuksessa. Myös Notkolan ym. (1995) tutkimuksessa kuolleisuus oli 
korkeaa joissain metallialan ammateissa. Yllättävää oli, ettei hitsaajien ja kaasuleik-
kaajien kuolleisuus hengityselinten sairauksiin ollut tässä tutkimuksessa keskimääräistä 
korkeampaa (vrt. Kaila-Kangas ym. 1999, Louhelainen ym. 2017, Pensola ym. 2004). 

Edellä mainittujen lisäksi puutavaran käsittelijät ja moottoriajoneuvojen kuljetta-
jat olivat korkean kuolleisuuden ammatteja, jotka esiintyivät myös Pensola ym. (2012) 
tutkimuksessa muttei Notkolan ym. (1995). Puuteollisuudessa muun muassa liimojen 
käyttö, allergisoivien puulajien käsittely, koneellinen puuntyöstö ja puupöly altistavat 
hengityselinten sairauksille (Louhelainen ym. 2017). 

Tässä tutkimuksessa miehillä nousi esille myös ammatteja, jotka eivät Pensolan 
ym. (2012) tutkimuksessa kuuluneet korkean riskin ammatteihin. Näitä olivat muun 
muassa rakennusten viimeistelytyöntekijät, muovi- ja kumituotteiden valmistajat sekä 
kiinteistönhuoltajat. Näiden ammattien keskimääräistä korkeampi kuolleisuus ilmeni 
vasta pidemmällä seuranta-ajalla. Näistä rakennusalan viimeistelytyöntekijät ja muo-
vituotteiden valmistajat olivat korkean riskin ammatteja myös Notkolan ym. (1995) 
tutkimuksessa, jossa siinäkin oli pitkä seuranta-aika. Rakennusalalla työntekijät altistu-
vat vaarallisille kemikaaleille ja pölylle ja alalla on paljon asbestisairauksia (Kauppinen 
ym. 2013). Rakennusten viimeistelytyöntekijöihin kuuluvilla lattianpäällystystyönteki-
jöillä lattioiden päällystys altistaa astmalle ja keuhkoahtaumataudille (Louhelainen ym. 
2017), eristäjillä puolestaan on havaittu keskimääräistä enemmän sairaalahoitojaksoja 
(Kaila-Kangas ym. 1999). Myös kiinteistöalan työntekijöillä havaittiin keskimääräistä 
useammin sairaalahoitojaksoja hengityselinten sairauksien vuoksi (Kaila-Kangas ym. 
1999). Muovituotteiden valmistajilla puolestaan on elinikäistä lisäriskiä astmassa ja 
keuhkoahtaumataudissa (Louhelainen ym. 2017). 
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Naisilla kuolleisuus hengityselinten sairauksiin oli keskimääräistä korkeampaa 
myös tarjoilijoilla ja keittiöapulaisilla. Näistä kumpikaan ei ollut korkean kuolleisuuden 
ammatti Pensolan ym. (2012) tutkimuksessa, sen sijaan Notkolan ym. (1995) tutkimuk-
sessa kyllä. Tarjoilijoiden korkeampi kuolleisuus johtunee aktiivisesta tai passiivisesta 
tupakoinnista. 

5.5 Tapaturmat ja väkivaltasyyt 
Tapaturmiin ja väkivaltaisiin kuolinsyihin kuoli vuosien 2001–2015 välisenä aikana 
30–64-vuotiaista palkansaajista 22 naista ja 78 miestä 100 000 henkilövuotta kohti. 
Miesten kuolleisuus oli yli kolminkertaista naisiin verrattuna. Seuranta-ajalla tapaturma-
ja väkivaltakuolleisuus on laskenut molemmilla sukupuolilla (Tilastokeskus 2017). 

Tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus käsitti naisilla yhdeksän ja miehillä 16 pro-
senttia kokonaiskuolleisuudesta, kun vastaavat osuudet Pensolan ym. (2012) tutkimuk-
sessa olivat naisilla 15 prosenttia ja miehillä 24 prosenttia (seuranta-aika 2001–2007). 
Tapaturma- ja väkivaltasyiden osuus siis väheni seuranta-ajan pidentyessä (vrt. Hansen 
& Jensen 1998), mikä johtunee osin pitkää latenssiaikaa vaativien sairauksien ilme-
nemisestä ja näin niiden osuuden kasvusta. Osasyynä saattaa olla myös se, että tässä 
tutkimuksessa tarkasteltiin vain pidemmän aikaa samassa ammatissa toimivia. Pysy-
vämmässä työsuhteessa olleiden tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus on todennäköisesti 
alhaisempaa epätyypillisissä työsuhteissa oleviin verrattuna. 

Miehillä tässä tutkimuksessa havaituista korkean kuolleisuuden ammateista 
ohutlevysepillä, rahdinkäsittelijöillä ja varastotyöntekijöillä, koneiden kuljettajilla ja 
moottoriajoneuvojen kuljettajilla oli korkea tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus myös 
vuosina 1996–2000 (Pensola ym. 2004). Muita korkean kuolleisuuden ammatteja teol-
lisuudessa olivat rakennustyöntekijät, rakennusten viimeistelytyöntekijät, paperityönte-
kijät, metalli- ja valimotyöntekijät, koneistajat ja sepät sekä hitsaajat ja kaasuleikkaajat. 
Näissä kaikissa ammateissa myös alkoholikuolleisuus oli yleistä. Korkea tapaturma- ja 
väkivaltakuolleisuus saattaakin kytkeytyä runsaaseen alkoholinkäyttöön. Sama saattaa 
koskea mielenterveys-, kehitysvammaisten ja sosiaalialan hoitajia. 

Sekä naisilla että miehillä tapaturma- ja väkivaltasyyt olivat yleisiä arkisto-, 
kirjasto- ja museotyöntekijöillä. Ammatti nousi esiin jo Pensolan ym. (2012) tutki-
muksessa. Naisilla kuolleisuus tapaturma- ja väkivaltasyihin on niin harvinaista, että 
saattaa pitkälti olla kyse sattumasta, mitkä ammatit nousevat korkean kuolleisuuden 
ammateiksi. Tässä tutkimuksessa havaituista ammateista vain hammaslääkäreiden ja 
siivoojien kuolleisuus tapaturma- ja väkivaltasyihin oli naisilla korkeaa myös vuosien 
1996–2000 seurannassa (Pensola ym. 2004). 
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5.5.1 Itsemurhat 

Itsemurhat käsittivät naisilla kolme ja miehillä viisi prosenttia kokonaiskuolleisuudesta. 
Itsemurhakuolleisuus on vähentynyt 40 prosenttia 2000-luvun alusta ja itsemurha on siten 
yhä harvinaisempi kuolinsyy. Eniten itsemurhat ovat vähentyneet tämän tutkimuksen 
kannalta olennaisessa 35–44-vuotiaiden miesten ikäryhmässä. (Tilastokeskus 2017.) 

Monet olosuhdetekijät saattavat edistää tiettyjen ammattien itsemurhakuollei-
suutta. Joihinkin ammatteihin saattaa liittyä itsemurhan tekotavan kannalta olennaista 
tietotaitoa tai pääsy itsemurhan tekovälineisiin (Agerbo ym. 2007, Roberts ym. 2013). 
Tämä saattaa selittää naisilla hoitajien ja sairaala-apulaisten ja miehillä mielenterveys-, 
kehitysvammaisten ja sosiaalialan hoitajien itsemurhakuolleisuutta. Sen sijaan lääkärei-
den itsemurhakuolleisuus ei tässä tutkimuksessa ollut muuta väestöä yleisempää, vaikka 
lääkäreiden itsemurhakuolleisuuden on havaittu olevan korkeampaa useissa tutkimuk-
sissa (Roberts ym. 2013). Tässäkin tutkimuksessa miehillä havaittu metsätyöntekijöiden, 
lomittajien ja kalastajien sekä tullivirkailijoiden, raja- ja merivartijoiden korkeampi 
itsemurhakuolleisuus puolestaan liittynee aseiden omistamiseen (Agerbo ym. 2007). 

Paperityöntekijöiden sekä useammankin metalliteollisuuden alan ammatin kor-
keamman itsemurhakuolleisuuden taustalla saattavat olla alalla vallinneet muutokset, 
kuten alan supistuminen (Roberts ym. 2013). Nämä muutokset ovat voineet osua eri-
tyisesti joihinkin tiettyihin paikkakuntiin ja vaikuttaa siten laajemminkin. Moottoriajo-
neuvojen kuljettajien kohonnut itsemurhariski taas saattaa liittyä ammatin sosiaaliseen 
eristyneisyyteen. Syyksi on arveltu myös kuljettajien kohtaamia onnettomuustilanteita, 
jotka saattavat traumatisoida kuljettajan (Pensola ym. 2012). 

Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät olivat korkean itsemurhakuolleisuuden 
ammatteja sekä miehillä että naisilla. Heidän itsemurhakuolleisuutensa taustalla olevia 
syitä olisi syytä selvittää tarkemmin. 

Siivoojien, sekatyöntekijöiden sekä rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden 
korkean itsemurhakuolleisuuden taustalla olevat syyt lienevät moninaiset. Sekä miehillä 
että naisilla ammattiin perustuva matala sosiaaliryhmä on tärkeä itsemurhakuolleisuu-
den riskitekijä (Mäki 2010). Itsemurhakuolleisuus saattaa liittyä myös ammattikohtai-
siin stressitekijöihin, esimerkiksi työttömyyteen, matalaan tulotasoon tai siihen, että 
psyykkiset sairaudet ovat toisissa ammateissa yleisempiä kuin toisissa (Wieclaw ym. 
2005). Myös koulutuksella ja pitkäaikaistyöttömyydellä on havaittu olevan kausaalista 
vaikutusta itsemurhakuolleisuuteen, mutta jossain määrin myös valikoituminen alhai-
seen koulutukseen ja työttömyyteen selittävät itsemurhakuolleisuuden sosioekonomisia 
eroja (Mäki 2010). On myös mahdollista, että tietyt ammatit houkuttavat kohonneessa 
itsemurhariskissä olevia ihmisiä (Hemmingsson ym. 1997, Kelly & Bunting, 1998). 
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5.6 Alkoholiin liittyvät syyt 
Alkoholiperäinen kuolleisuus kattoi tässä tutkimuksessa palkansaajien kokonaiskuol-
leisuudesta miehillä 24 ja naisilla 10 prosenttia. Miesten kuolleisuus oli viisinkertaista 
naisiin verrattuna, kun vastaava ero kokonaiskuolleisuudessa oli kaksinkertainen. Mie-
hillä peräti 24 ammatissa oli keskimääräistä korkeampi alkoholikuolleisuus, naisilla vain 
kahdeksassa. Ammattiryhmien väliset erot olivat alkoholikuolleisuudessa suuremmat 
kuin kokonaiskuolleisuudessa sekä miehillä että naisilla. Ylipäänsä sosioekonomiset 
erot alkoholikuolleisuudessa ovat suuremmat kuin kokonaiskuolleisuudessa (Probst ym. 
2014). Alkoholikuolleisuus lisääntyi voimakkaasti 2000-luvun ensimmäisellä vuosi-
kymmenellä noin vuoteen 2007 saakka. Samalla ajanjaksolla alkoholin kokonaiskulutus 
lisääntyi 19 prosenttia. Vuoden 2007 jälkeen alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt 
12 prosenttia. Muutosten taustalla ovat muun muassa muutokset alkoholiverolainsää-
dännössä. (Mäkelä ym. 2017.) 

Useiden työhön liittyvien riskitekijöiden on havaittu olevan yhteydessä alko-
holin riskikäyttöön. Tällaisia ovat muun muassa työpaikan salliva alkoholikulttuuri 
(Barrientos-Gutierrez ym. 2007, Frone ym. 2010), alkoholin helppo saatavuus (Romeri 
ym. 2007), vapaa-ajan vietto työkavereiden kanssa (Moore ym. 2009), suuri työnteki-
jöiden vaihtuvuus (Zhang ym. 2003), fyysisesti raskaat työolot (San Jose ym. 2000) 
sekä stressi (Heikkilä ym. 2012). Alkoholin riskikäyttäjät saattavat myös hakeutua tietyn 
tyyppisiin tehtäviin (Hemmingsson & Ringbäck Weitoft 2001). 

Neljässä ammatissa alkoholikuolleisuus oli korkeaa sekä naisilla että miehillä: 
tarjoilijoilla, siivoojilla, kiinteistönhuoltajilla sekä pakkaajilla ja lajittelijoilla. Tarjoilijoi-
den ja siivoojien alkoholikuolleisuuden on havaittu olevan keskimääräistä korkeampaa 
sekä naisilla että miehillä useissa aiemmissa suomalaisissa (Kaila-Kangas ym. 2015, 
Pensola ym. 2004, 2012) ja ruotsalaisissa (Hemmingsson ym. 1997, Hemmingsson & 
Ringbäck Weitoft 2001) tutkimuksissa. Tarjoilijan työssä kohdannevat monet alkoholin-
käytön riskitekijät, kuten alkoholin saatavuus, epäsäännölliset työajat sekä myönteinen 
suhtautuminen alkoholinkäyttöön. 

Yllä mainittujen ammattien lisäksi miehillä korkean alkoholikuolleisuuden 
ammateissa oli myös muita erikoistumattomia työntekijöitä kuten lipunmyyjät ja leh-
denjakajat sekä rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät. Etenkin miehillä korkea alkoholi-
kuolleisuus johtunee riskikäyttäjien valikoitumisesta näihin ammatteihin (Hemmingsson 
& Ringbäck Weitoft 2001). Vaikeat olot lapsuudessa lisäävät koulun keskeyttämisen 
riskiä ja vaikeuttavat siten pääsyä työmarkkinoille. Tällainen tausta on yleistä niillä nuo-
rilla aikuisilla, jotka ovat alkoholin riskikäyttäjiä (Osler ym. 2006, Paljärvi ym. 2015). 
Lisäksi ne, jotka ovat nuoruudessaan käyttäneet paljon alkoholia, alkoholisoituvat työ-
elämässä muita todennäköisemmin, jos päätyvät työhön, jossa vaikutusmahdollisuudet 
omaan työhön ovat vähäiset (Hemmingsson & Lundberg 2001). Vähäisten vaikutusmah-
dollisuuksien taas on havaittu olevan yhteydessä myöhempään alkoholismiin, vaikka 
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aikaisempi alkoholin riskikäyttö huomioitiin. Nuoret miehet saattavatkin runsaalla alko-
holin käytöllä reagoida epätyydyttäviin työoloihin (Hemmingsson & Lundberg 1998). 

Miehillä korkean alkoholikuolleisuuden ammateissa oli useita rakennusalan 
ammatteja, metallialan työntekijöitä, paperiteollisuuden työntekijöitä sekä kuljetusalan 
työntekijöitä. Useissa rakennusalan ammateissa on havaittu korkea alkoholikuolleisuus 
myös muissa suomalaisissa tutkimuksissa (Kaila-Kangas ym. 2015, Pensola ym. 2004, 
2012). Rakennusalaa yhdistävät usein pitkät poissaolot kotoa ja työskentely raskaassa 
ja vaarallisessa ympäristössä. Koska rakennusalan ammatteja on korkean alkoholi-
kuolleisuuden ammateissa niin monta, ei alan sallivaa alkoholikulttuuria voida sulkea 
pois. Vastaava ilmiö koskenee metallialaa ja paperiteollisuutta. Vastaavia tuloksia näistä 
ammateista on myös saatu myös Ruotsista (Hemmingsson ym. 1997, Hemmingsson & 
Ringbäck Weitoft 2001). Kyse saattaa olla toki myös valikoitumisesta. Onkin havaittu, 
että korkean alkoholikuolleisuuden aloille usein hakeutuu alkoholin riskikäyttäjiä (Hem-
mingsson & Ringbäck Weitoft 2001, Plant 1978). 

Kansainväliset tutkimustulokset kuljetusalan alkoholikuolleisuudesta eivät ole 
yhtä johdonmukaisia. Englannissa ja Walesissa kuljetusala osoittautui alhaisen alkoholi-
kuolleisuuden alaksi (Romeri ym. 2007). Ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin alalla 
vähän aikaa toimineilla korkea alkoholikuolleisuus, kun taas pidemmän aikaa kuljettajina 
toimineiden alkoholikuolleisuus oli keskivertopalkansaajan tasolla (Hemmingsson & 
Ringbäck Weitoft 2001). Samassa tutkimuksessa (Hemmingsson & Ringbäck Weitoft 
2001) veturinkuljettajilla havaittiin keskimääräistä alhaisempi alkoholikuolleisuus, päin-
vastoin kuin tässä tutkimuksessa. 

Sen sijaan merenkulkijoiden alkoholikuolleisuudesta on vastaavaa tietoa monen 
vuoden ajalta (Coggon ym. 2010, Hemmingsson ym. 1997, Kaila-Kangas ym. 2015, 
Rinne ym. 2017). Merenkulkijoiden työssä yhdistyykin useita alkoholiin liittyviä riski-
tekijöitä, kuten pitkät työvuorot merellä eristyksissä perheestä ja muusta yhteiskunnasta, 
vähäiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet laivalla, pitkät lomat maissa sekä alkoholin 
helppo saatavuus (Bloor ym. 2000, Carotenuto ym. 2012, Oldenburg ym. 2010). Meren-
kulkijoiden ammattiin hakeutuu alkoholin riskikäyttäjiä, mutta ammatissa aloittanut 
saattaa myös kehittää alkoholin riskikäytön uransa alkutaipaleella (Hemmingsson & 
Ringbäck Weitoft 2001). Suomen lipun alla työskentelevistä merenkulkijoista miehistä 
puolet työskenteli matkustaja-aluksilla Itämerellä (Rinne ym. 2015). Työjakson pituus 
matkustaja-aluksilla on yleensä seitsemän tai kahdeksan vuorokautta, mitä seuraa saman-
pituinen vapaajakso. 

Miehillä alkoholikuolleisuus oli korkeaa myös mielenterveys-, kehitysvammais-
ten ja sosiaalialan hoitajilla (myös Kaila-Kangas ym. 2015). Tämän ammatin kuollei-
suus poikkeaa useasta muusta terveydenhuoltoalan ammatista. Mieshoitajien valikoitu-
vuus alalle on todennäköisesti erilaista kuin naisilla. Kyseessä ei myöskään ole kovin 
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tyypillinen ammatti miehille. Mieshoitajilla on havaittu enemmän sairauspoissaoloja ja 
epäterveellisemmät elintavat naishoitajiin verrattuna (Evans & Steptoe 2002; Tuckett 
ym. 2016). 

Naisilla alkoholikuolleisuus oli korkeaa toisen suomalaisen tutkimuksen tapaan 
(Kaila-Kangas ym. 2015) myös kuvaajilla, äänittäjillä ja lavastajilla sekä leipomo- ja 
hedelmätuotteiden teollisilla valmistajilla. Tässä tutkimuksessa naisilla oli kuitenkin 
myös muutama korkean alkoholikuolleisuuden ammatti, joille ei löydy vahvistusta 
muista tutkimuksista. Toinen on näistä matkailuala, jolle saattaa valikoitua alkoholin 
riskikäyttäjiä. Alalla työskentely myös saattaa johtaa alkoholin riskikäyttöön etenkin 
matkaoppailla. Tässäkin työssä yhdistynevät pitkät poissaolot kotoa, vapaa-aika työto-
vereiden seurassa sekä alkoholimyönteinen kulttuuri. Toinen poikkeuksellinen korkean 
alkoholikuolleisuuden ammatti naisilla on toimittajat ja kirjailijat, joilla ruotsalaisessa 
tutkimuksessa havaittiin miehillä korkea alkoholikuolleisuus (Hemmingsson ym. 1997), 
mutta naistoimittajista ei vastaavia tuloksia löydy. Valikoituvatko ammatissa pidempään 
toimivat naiset jollain tapaa vai onko toimittajan työ erityisesti naisilla yhteydessä alko-
holin riskikäyttöön? 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu alkoholikuolleisuuden olevan keski-
määräistä korkeampaa myös muun muassa kampaajilla, kokeilla, keittäjillä ja muulla 
keittiöhenkilökunnalla sekä teurastajilla (Coggon ym. 2010, Hemmingsson ym. 1997, 
Romeri ym. 2007). Nämä ammatit eivät kuitenkaan nousseet esiin tässä tutkimuksessa, 
jossa tarkasteltiin pidempään samassa ammatissa toimineita. Ruotsalaisessa tutkimuk-
sessa havaittiin pidemmän aikaa teurastajana työskennelleiden alkoholikuolleisuuden 
olevan huomattavasti harvinaisempaa kuin uusilla työntekijöillä (Hemmingsson & Ring-
bäck Weitoft 2001). 

5.7 Koulutuksen ja tulojen yhteys ammattien 
kuolleisuuseroihin 
Ammattien välisiä kuolleisuuseroja tarkasteltiin myös tulot ja koulutus huomioituna. 
Naisilla ammattien korkea kuolleisuus ei juurikaan selittynyt ammattien keskimääräistä 
alhaisemmalla koulutuksella tai tulotasolla. Alhaisen kuolleisuuden ammateissa kou-
lutuksen huomioiminen tasoitti hieman ammattiryhmien välisiä eroja, tulojen vähän 
vähemmän. Ammattien keskimääräistä alhaisempi kuolleisuus selittyi siis osin sillä, 
että näissä ammateissa oli keskimääräistä korkeampi koulutustaso. 

Miehillä ammattien väliset erot kuolleisuudessa liittyivät naisia enemmän ammat-
tien välisiin eroihin koulutuksessa ja tulotasossa. Syynä voi osin olla se, että miehillä 
sosioekonomisten ryhmien väliset kuolleisuuserot ovat naisten eroja suuremmat ja jako 
alhaisen ja korkean kuolleisuuden ammatteihin heijastelee naisia selvemmin jakoa asian-
tuntija- ja työntekijäammatteihin. Koulutuksen vakioiminen alensi kaikkien korkean 
kuolleisuuden ammattien kuolleisuutta niin, että puolella kuolleisuus ei enää eronnut 
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keskivertopalkansaajan kuolleisuudesta. Myös tulojen vakiointi alensi kuolleisuutta suu-
rimmassa osassa ammatteja. Näissä ammateissa korkea kuolleisuus liittyikin ammatin 
keskimääräistä matalampaan koulutukseen ja tulotasoon. Koulutuksen vaikutus kuol-
leisuuseroihin oli tuloja suurempi myös alhaisen kuolleisuuden ammateissa. Kahdessa 
kolmesta ammateista keskimääräistä alhaisempi kuolleisuus selittyi ammatin korkealla 
koulutustasolla, kun tulojen kohdalla taas näin kävi yhdellä kolmesta. 

5.8 Eläkeläisten kuolleisuus 
Eläkeläisten kuolleisuus oli huomattavasti korkeampaa kuin saman ikäisten palkan-
saajien (vrt. Polvinen ym. 2015). Eläkeläisten kuolleisuus oli naisilla 4,5 ja miehillä 
3,4-kertaista palkansaajiin verrattuna. 

Naisten korkean kuolleisuuden ammatit poikkesivat suurelta osin eläkeläisten ja 
palkansaajien välillä. Eläkeläisen korkean kuolleisuuden ammateissa oli palkansaajiin 
verrattuna suhteessa enemmän asiantuntija-ammatteja. Molemmille yhteisiä korkean 
kuolleisuuden ammatteja olivat vain vahtimestarit, kiinteistönhuoltajat, toimistoapulaiset 
ja siivoojat. Naisilla eläkeläisten korkean kuolleisuuden ammateista muovi- ja kumituot-
teiden valmistajilla, kiinteistönhuoltajilla, kodinhoitajilla ja henkilökohtaisilla avusta-
jilla sekä siivoojilla oli myös korkea riski siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Sen sijaan 
miehillä suurin osa korkean kuolleisuuden ammateista oli työntekijäammatteja. Useissa 
eläkeläismiesten korkean kuolleisuuden ammateissa oli myös palkansaajien keskuudessa 
korkea kuolleisuus ja keskimääräistä suurempi riski siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Eläkeläisten kuolleisuutta aiemman ammatin mukaan on tutkittu vähän. Yksi 
harvoista tutkimuksista käsitteli vuonna 1975 ammatissa olleiden mutta vuonna 1980 
eläkkeellä olevien kuolleisuutta 1980-luvulla (Notkola ym. 1995). Tutkimuksessa mie-
hillä korkean kuolleisuuden ammateista eläkkeelle siirtyneiden kuolleisuus oli myös 
eläkkeellä keskimääräistä korkeampaa, eritoten sekatyöntekijöillä, rakennustyönteki-
jöillä ja ahtaajilla, jotka kaikki nousivat esiin tässäkin tutkimuksessa. Naisilla tarkaste-
lut tehtiin aiemmassa tutkimuksessa vain ammattien pääluokkatasolla eikä suuria eroja 
näiden ryhmien välillä havaittu. Myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä on havaittu 
pienemmät sosioekonomiset erot kuolleisuudessa kuin muilla (Polvinen ym. 2015). 

Tässä tutkimuksessa eläkeläisten ammatti määriteltiin viimeisimmän ammatin 
mukaan, useassa tapauksessa juuri ennen eläkkeelle siirtymistä. Tiedetään, että ammatti-
ryhmien välisissä kuolleisuuseroissa on eroja sen mukaan, onko kuolleisuutta tarkasteltu 
viimeisimmän ammatin vai pisimmän ammatin mukaan (Moore & Hayward 1990). 
Usein ne, joilla on vaikeuksia työskennellä fyysisesti raskaissa töissä, siirtyvät työuran 
loppupuolella fyysisesti kevyempiin työtehtäviin (emt.). 

Aineiston perusteella ei ollut mahdollista saada selville, olivatko eläkeläiset 
työkyvyttömyys- vai vanhuuseläkkeellä. Koska eläkeläisistä miehistä 44 ja naisista 59 
prosenttia oli 60-64-vuotiaita, näyttäisi suuri osa eläkeläisistä olevan vanhuuseläkkeellä. 
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Tässä on kuitenkin hyvin todennäköisesti vaihtelua ammattien välillä, mikä väistämättä 
vaikuttaa tuloksiin. Ammattien välillä on eroja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä, 
mutta myös ammattien vanhuuseläkkeellesiirtymisikä vaihtelee. Todennäköisesti työ-
kyvyttömyyseläkkeellä olevilla on korkeampi kuolleisuus kuin vanhuuseläkkeellä ole-
villa, kun erilainen ikärakenne otetaan huomioon. Toisaalta SMR-luvuissa painottuvat 
kuolemat vanhemmissa ikäryhmissä (Armitage ym. 2005), jolloin ne ammatit, joissa 
vanhuuseläkkeelle siirrytään aiemmin, saattavat painottua korkean kuolleisuuden amma-
teissa. Eläkkeelle siirtyminen voi myös jo itsessään vaikuttaa elinoloihin ja kasvattaa 
terveysriskiä muun muassa tulojen alentumisen, sosiaalisten verkostojen vähenemisen 
ja työterveyshuollon menettämisen myötä. 

5.9 Korkean työkyvyttömyyden ammatit 
Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta eri ammattiryhmissä tarkasteltiin kaikilla vuoden 
2000 lopussa iältään 30–54-vuotiailla palkansaajilla, joita seurattiin tutkimusjakson 
2001–2015 loppuun tai siihen saakka, kunnes he täyttivät 55 vuotta. Seuranta-aikana 
naisista 20 569 ja miehistä 18 467 jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. Lisäksi tarkastelimme 
erikseen työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden sairausperusteista kahta yleisintä, mie-
lenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Nämä 
kaksi sairausperustetta aiheuttivat Laaksosen ym. (2016) mukaan naisilla enemmän 
työkyvyttömyyseläkeaikaa kuin miehillä. Sen sijaan muut somaattiset sairaudet, etenkin 
verenkiertoelinten sairaudet sekä vammoista ja tapaturmista johtuvat työkyvyttömyys-
eläkkeet, lyhensivät työuraa enemmän miehillä kuin naisilla (Laaksonen ym. 2016). 

Ikävakioitu työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli naisilla yleisempää kuin 
miehillä, 100 000 palkansaajaa kohti työkyvyttömyyseläkealkavuus oli naisilla 625 ja 
miehillä 597. Sitä vastoin työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta 30–64-vuotiailla työ-
eläkevakuutetuilla vuosina 1997–2006 tarkastelleessa tutkimuksessa työkyvyttömyys-
eläkkeiden ikävakioitu alkavuus oli miehillä suurempi kuin naisilla (Pensola ym. 2010). 
Yhtenä tulosten eroa selittävänä tekijänä voi olla ero tarkasteltavassa ikäryhmässä, sillä 
Pensolan ym. (2010, 31) tulosten perusteella miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-
misen yleisyys naisiin verrattuna kasvaa etenkin työntekijäammateissa vanhemmissa 
ikäluokissa. Sen sijaan asiantuntija-ammateissa heidänkin tutkimuksensa mukaan nai-
silla oli useimmissa ikäryhmissä miehiä yleisempää siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. 
Vuodesta 2010 alkaen työikäisiä naisia on myös siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle 
miehiä useammin (ETK 2017a). 

Kuten aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. Pensola ym. 2010), myös tässä tut-
kimuksessa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yleisesti ottaen yleisempää työn-
tekijä- kuin asiantuntija-ammateissa. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen todennä-
köisyys on korkeampaa matalassa sosioekonomisessa asemassa olevilla, erityisesti, kun 
asemaa mitataan koulutuksella, ammattiperusteisella sosiaaliryhmällä tai kotitalouden 
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käytettävissä olevilla tuloilla (Leinonen 2014). Ammattien välisiä eroja tulkitessa on 
syytä muistaa, että toisin kuin kuolleisuuteen, vaikuttavat työkyvyttömyyseläkepäätösten 
määräytymiseen toimintakyvyn ja diagnoosiherkkyyden lisäksi esimerkiksi yhteiskun-
nalliset säädökset. 

Sekä naisilla että miehillä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yleistä 
hyvin monessa työntekijäammatissa usealla eri ammattialalla. Niiden lisäksi työky-
vyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli asiantuntija-ammateista molemmilla sukupuolilla 
keskimääräistä yleisempää lentokapteeneilla, -perämiehillä ja lennonjohdolla. Lisäksi 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yleistä naisilla verovalmistelijoilla ja sosiaa-
liturvatoimihenkilöillä ja miehillä palomiehillä. Ammattien välistä vertailua tehtäessä 
tulee huomioida, että osassa ammatteja noudatetaan ammatillista ja osassa yleistä työ-
kyvyn arviointia. Esimerkiksi lentäjillä työkyvyn arviointi on erityisen tarkkaa turval-
lisuusnäkökulman vuoksi. 

Ammatteja, joissa sekä naisilla että miehillä työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-
minen oli erityisen yleistä, olivat esimerkiksi sekatyöntekijät, metsätyöntekijät, lomit-
tajat ja kalastajat, pakkaajat ja lajittelijat, postinkantajat ja -lajittelijat sekä siivoojat. 
Samankaltaisia ammattiryhmiä, joilla Pensolan ym. (2010) tutkimuksessa työkyvyttö-
myyseläkkeiden alkavuus oli yleistä, olivat puutarhatyöntekijät ja lomittajat, metsurit ja 
kalastajat, siivoojat sekä varastonhoitajat ja postinkäsittelijät. Samaan suuntaan osoittavat 
myös haastattelututkimuksella saadut tulokset: maanviljelijöillä ja metsätyöntekijöillä 
työkyvyn kokeminen rajoittuneeksi oli vertailluista ammateista yleisintä, samoin kuin 
työntekijöillä yleensä ottaen verrattuna johtajiin ja asiantuntijoihin (Gould & Polvinen 
2006, 85). 

Lisäksi naisilla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli kaksin- tai lähes kol-
minkertaista palkansaajien keskiarvoon verrattuna paperityöntekijöillä, moottoriajoneu-
vonkuljettajilla ja metalli- ja valimotyöntekijöillä. Näistä paperityöntekijä ja moottori-
ajoneuvojen kuljettajat olivat korkean työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ammatteja 
myös aiemmassa tutkimuksessa (Pensola ym. 2010). Miehillä vähintään kaksinkertaista 
verrattuna keskimääräiseen palkansaajamiesten tasoon työkyvyttömyyseläkkeelle siir-
tyminen oli myös kampaajilla, partureilla ja kosmetologeilla, perus- ja lähihoitajilla, 
kodinhoitajilla ja henkilökohtaisilla avustajilla sekä keittiöapulaisilla. Miehillä tämän 
tutkimuksen kanssa samankaltaisia yleisen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen 
ammattiryhmiä olivat Pensola ym. (2010) tutkimuksessa muun muassa perus-, lähi- ja 
kodinhoitajat. Nämä ammatit olivat kuitenkin melko pieniä. 

Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus 
vaikuttaa työurien pituuteen. Yksittäisen ihmisen näkökulmasta työkyvyn menettämi-
nen kertoo terveyden ja hyvinvoinnin heikkenemisestä ja saattaa johtaa toimeentu-
lon ongelmiin. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus väheni molemmilla sukupuolilla 
vuosien 2005 ja 2014 välillä (Laaksonen ym. 2016). Vuonna 2005 ei-eläkkeellä ole-
van 25-vuotiaan riski siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle 63 ikävuoteen mennessä oli 
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miehillä 31 prosenttia ja naisilla 28 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli kummallakin 
sukupuolella 22 prosenttia (Laaksonen ym. 2016). Myös työkyvyttömyyseläkkeellä 
vietetty aika on lyhentynyt vuosien 2005 ja 2014 välillä etenkin nuorissa ikäryhmissä 
(Laaksonen ym. 2016). Samalla sukupuolten välinen ero kaventui, työkyvyttömyyselä-
keajan ollessa silti miehillä yhä naisia pidempi. Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetyn ajan 
lyhenemisen taustalla voi olla monta tekijää, esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen 
lisääntyminen, määräaikaisten kuntoutustukien osuuden kasvu työkyvyttömyysajasta 
sekä osatyökyvyttömyyseläkkeiden lisääntyminen. Silti suurin osa alkavista työkyvyt-
tömyyseläkkeistä jatkuu vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka, vaikka yhä useammin 
työkyvyttömyyseläkkeeltä siirrytään takaisin töihin. On kuitenkin todennäköistä, että 
työkyvyttömyyseläkkeellä vietetyn ajan vähenemisen tärkeä selittäjä on työkyvyttö-
myyseläkkeiden alkavuuden väheneminen. (Laaksonen ym. 2016.) 

5.10 Mielenterveyden häiriöihin perustuvat 
työkyvyttömyyseläkkeet 
Tässä tutkimuksessa ikävakioitu mielenterveyssyistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkei-
den alkavuus oli seurannan aikana naisilla 209 ja miehillä 151 per 100 000 henkilövuotta. 
Kaiken kaikkiaan mielenterveyssyyt selittivät naisilla joka kolmannen ja miehillä joka 
neljännen työkyvyttömyyseläkkeen alkamisen tutkimusjaksolla. Vuosien 2005 ja 2014 
välillä mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus kasvoi nuorim-
missa ikäryhmissä, kun kaikissa muissa sairausryhmissä alkavuus väheni (Laaksonen 
ym. 2016). Masennusten ja hermoston sairauksiin perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet 
naisilla oli ainoa sairausryhmä, jossa työkyvyttömyyseläkkeissä vietetty aika ei vähen-
tynyt 2005–2014 (Laaksonen ym. 2016). 

Mielenterveyteen liittyvistä syistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli 
yleistä työntekijäammattien lisäksi myös joissakin asiantuntija-ammateissa työskente-
levillä. Tässä tutkimuksessa näitä asiantuntija-ammatteja olivat sekä naisilla että miehillä 
lentokapteenit, -perämiehet ja lennonjohto, lisäksi naisilla myös papit sekä veroval-
mistelijat ja sosiaaliturvatoimihenkilöt. Myös aiemman ammattiryhmien välisiä eroja 
tarkastelleen tutkimuksen mukaan (Pensola ym. 2010) masennuksen perusteella työ-
kyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yleistä sekä työntekijä- että monissa asiantun-
tija-ammateissa. Erityisesti asiantuntija-ammateissa toimivilla vanhempien ikäryhmien 
naisilla olivat masennuksen perusteella alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet Pensolan ja 
kollegojen (2010) tutkimuksessa yleisiä. Vertailua Pensolan ym. (2010) tutkimukseen 
vaikeuttaa se, että tässä tutkimuksessa tarkastelu päättyi varhemmin, 54-vuotiaisiin, 
kun taas Pensola ym. (2010) tarkasteli työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta 63 ikä-
vuoteen saakka. 
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Tässä tutkimuksessa sekä naisilla että miehillä mielenterveysperusteiset työky-
vyttömyyseläkkeet olivat yleisiä useilla erikoistumattomilla työntekijöillä, mikä kerto-
nee siitä, että mielenterveydenhäiriöitä potevat ovat osin valikoituneet näihin vähäistä 
ammattitaitoa vaativiin tehtäviin. Samoin mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyminen oli yleistä naisilla ja miehillä hoitoalalla sekä seurakuntien työntekijöillä. 
Kirkolla onkin omat erityiset haasteensa muihin työpaikkoihin verrattuna. Kevan tut-
kimuksen (Pekka & Perhoniemi 2014) mukaan esimiestyö on koettu epäoikeudenmu-
kaiseksi, työyhteisöillä ei aina ole kykyä käsitellä ristiriitoja ja tiedonkulussa on koettu 
ongelmia. 

Miehillä mielenterveyden häiriön perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirryt-
tiin keskimääräistä useammin ammateista, joissa saattaa olla haastavia asiakaskohtaa-
misia, kuten vartijoilla, poliiseilla sekä oikeudenkäyntiasiamiehillä ja ulosottomiehillä. 
Joissain ammateissa, kuten moottoriajoneuvon kuljettajilla, ammatin sosiaalinen eris-
tyneisyys saattaa selittää mielenterveydenhäiriöiden yleisyyttä. 

Työn henkinen kuormittavuus saattaakin heijastua masennuksen perusteella 
myönnettyihin eläkkeisiin (Laaksonen ym. 2016). Työolotutkimusten mukaan työn hen-
kinen rasittavuus on kasvanut etenkin naisilla vuosien 1977 ja 2013 välillä. Henkisesti 
rasittavaksi koetaan erityisesti paljon koulutusta vaativa, ylempien toimihenkilöiden 
työ. Ylemmistä toimihenkilöistä kaksi kolmesta ja työntekijöistä alle kolmannes koki 
työnsä henkisesti rasittavaksi vuonna 2013. (Sutela & Lehto 2014.) 

Työolotutkimuksen mukaan erityisesti seuraavissa ammateissa työskentelevät 
kokivat työnsä henkisesti raskaaksi: eri alojen erityisasiantuntijat, terveydenhuollon 
asiantuntijat, sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat ja hoivapalvelun työntekijät. Näissä 
ammateissa työskentelevistä työtään henkisesti erittäin tai melko raskaana piti yli 60 
prosenttia. Näistä ammattiryhmistä mielenterveyden häiriöiden perusteella työkyvyt-
tömyyseläkkeelle siirtyminen oli tämän tutkimuksen perusteella yleistä hoiva-alalla 
sekä sosiaaliturvatoimihenkilöillä. Myös kirkon työntekijöiden keskimääräistä yleisem-
mät mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet saattavat liittyä osin näiden 
ammattien sosiaalityönomaiseen luonteeseen. Henkistä rasittavuutta lisäävät yleensä 
ihmissuhdetyöt. Muita työn henkistä raskautta lisääviä tekijöitä ovat esimerkiksi suuri 
työpaikka, työpaikan ristiriidat, työpaikkakiusaaminen ja kiire. Psyykkisistä oireista 
on vuosien 1977 ja 2013 työolotutkimusten välillä lisääntyneet erityisesti väsymys, 
tarmottomuus ja univaikeudet. (Sutela & Lehto 2014.) 
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5.11 Tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin 
perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet 
Ikävakioitu tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden 
alkavuus oli seurannan aikana naisilla 208 ja miehillä 193 per 100 000 henkilövuotta. 
Naisilla tuki- ja liikuntaelinten sairaudet selittivät joka kolmannen ja miehilläkin lähes 
joka kolmannen työkyvyttömyyseläkkeen alkamisen. 

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet olivat sel-
keästi yleisempiä työntekijä- kuin asiantuntija-ammateissa, ja ero kasvoi iän myötä, 
havaitsivat Pensola ym. (2010) tutkimuksessaan. Myös tässä tutkimuksessa työnteki-
jöillä tules-syistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli selvästi yleisempää kuin 
asiantuntijoilla. Tules-syistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yleistä useilla 
rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijöillä, prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä sekä 
erikoistumattomilla työntekijöillä. 

Ammatteja, joissa sekä naisilla että miehillä tules-syistä työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtyminen oli erityisen yleistä, olivat esimerkiksi metsätyöntekijät, lomittajat ja 
kalastajat, sekatyöntekijät sekä postinkantajat ja -käsittelijät. Naisilla lisäksi moottoriajo-
neuvojen kuljettajat ja paperityöntekijät ja miehillä teurastajat, leipurit ja meijeristit sekä 
palomiehet joutuvat erityisen usein siirtymään työkyvyttömyyseläkkeelle tules-syiden 
takia. Pensolan ym. (2010) tuloksiin verrattaessa näiden tulosten kanssa samankaltaisia 
korkean eläkealkavuuden ammattiryhmiä olivat puutarhatyöntekijät, lomittajat, ym. sekä 
metsurit ja kalastajat ja ajoneuvon kuljettajat miehillä. 

Työn ruumiillinen rasittavuus on selkeästi yhteydessä ammattiasemaan ja kou-
lutustasoon (Sutela & Lehto 2014). Ylemmistä toimihenkilöistä 8 prosenttia ja työnte-
kijöistä 62 prosenttia, korkeasti koulutetuista 14 prosenttia ja pelkän perusasteen suo-
rittaneista 49 prosenttia pitää työtään ruumiillisesti rasittavana. Ruumiillisesti erittäin 
tai melko raskaana työtään pitävät rakennustyöntekijät (85 %), maatalouden työntekijät 
(78 %), siivoojat (70 %), keittiötyöntekijät (67 %), konepaja- ja valimotyöntekijät sekä 
asentajat ja korjaajat (66 %) ja hoivapalvelun tai terveydenhuollon työntekijät (61 %). 
Näissä kaikissa ammattiryhmissä tules-syistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli 
tässäkin tutkimuksessa keskimääräistä yleisempää. 

Palkansaajien havainnot työnsä fyysisistä haitoista eivät ole vähentyneet vetoa 
lukuun ottamatta työolotutkimuksissa 1977–2013. Esimerkiksi vaikeat työasennot ja 
melu ovat lisääntyneet ja tärinä, kosteus, ja raskaat nostamiset pysyneet suunnilleen 
samalla tasolla. Tuki- ja liikuntaelinten vaivat ovat työolotutkimuksen mukaan lisään-
tyneet vuosien 1977 ja 2013 välillä, mikä osin liittynee työntekijöiden ikääntymiseen. 
Eniten ovat lisääntyneet niska- ja hartiasärky sekä jalkojen ja lonkkien särkeminen. 
(Sutela & Lehto 2014.) 
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5.12 Koulutuksen ja tulojen 
yhteys ammattien välisiin eroihin 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 
Tässä tutkimuksessa oli selkeitä eroja työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa koulu-
tuksen mukaan. Miehillä pelkän perusasteen suorittaneiden ero korkea-asteen koulutuk-
sen suorittaneisiin oli yli kolminkertainen ja naisilla reilu kaksinkertainen. Sukupuolten 
välillä oli vähän eroja työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa korkean ja keskitason 
koulutuksen suorittaneilla, kun taas korkeimman koulutuksen suorittaneilla miehillä 
työkyvyttömyyseläkkeitä alkoi selvästi naisia harvemmin. Tarkastelimme työkyvyt-
tömyyseläkkeiden alkavuuden vaihtelua myös tulojen mukaan. Matalimman tulokol-
manneksen työkyvyttömyyseläkkeellesiirtymisriski oli naisilla 2-kertainen ja miehillä 
2,5-kertainen korkeimpaan tulokolmannekseen verrattuna. 

Myös haastattelututkimuksessa on havaittu, että mitä alhaisempi koulutus, sitä 
useampi kokee työkykynsä rajoittuneeksi (Martelin ym. 2006). Pelkän perusasteen kou-
lutuksen saaneiden odotettavissa oleva työkyvyttömyysaika oli vuonna 2014 kolminker-
tainen korkeasti koulutettuihin verrattuna. Kaikissa sairausryhmissä perus- ja keskiasteen 
koulutuksen saaneiden työkyvyttömyyseläkeaika oli pidempi kuin korkeasti koulutet-
tujen, erityisen suuri ero oli tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. (Laaksonen ym. 2016.) 

Ammatin, tulojen ja koulutuksen vaikutuksia väestöryhmittäisiin eroihin työ-
kyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa ei ole aina yksikertaista erottaa toisistaan. Tässä 
tutkimuksessa arvioimme tätä tarkastelemalla ammattiryhmiä siten, että iän lisäksi joko 
koulutus tai tulot oli vakioitu. 

Yleisesti ottaen koulutuksen vakiointi vähensi ammattiryhmien välisiä eroja eli 
lähensi niitä kaikkien palkansaajien keskiarvoon. Vaikutus kuitenkin vaihteli ammat-
tiryhmien välillä, lisäksi joissain vaikutus oli myös toisen suuntainen, eli lisäsi ko. 
ammattiryhmän eroa keskimääräiseen verrattuna. Esimerkiksi miehillä toimittajien ja 
kirjailijoiden kuolleisuus oli keskimääräistä korkeampaa vasta, kun koulutus oli vakioitu. 
Joissain työntekijäammateissa puolestaan, kuten naisilla välinehuoltajilla ja miehillä 
kirvesmiehillä, kuolleisuus oli alhaista vasta koulutuksen vakioinnin jälkeen. 

Tulojen vakiointi vaikutti jonkin verran ammattiryhmien välisiin eroihin työ-
kyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa. Useimmiten tulojen vakiointi vähensi ammat-
tiryhmittäisiä eroja, eli osa näiden ryhmien välisistä työkyvyttömyyden eroista johtui 
ryhmien välisistä tuloeroista. Vaikutus vaihteli eri ammattiryhmissä. Esimerkiksi tulo-
jen vakioinnin jälkeen naispuolisilla paperityöntekijöillä työkyvyttömyyseläkkeiden 
alkavuus oli suurempaa kuin metsätyöntekijöillä, lomittajilla ja kalastajilla, kun taas 
ennen vakiointia tilanne oli päinvastainen. Sekä miehillä että naisilla tulojen vakioi-
minen yleensä pienensi ammattiryhmittäisiä eroja sekä korkean että alhaisen työky-
vyttömyyseläkkeen alkavuuden ammateissa, eli siirsi ammatteja lähemmäksi kaikkien 
palkansaajien keskiarvoa. 
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5.13 Korkean kuolleisuuden ja 
työkyvyttömyyden ammatit 
Tämä tutkimus poikkeaa aiemmista ammattien terveyseroja käsittelevistä tutkimuksista 
siten, että nyt samassa tutkimuksessa käsiteltiin sekä palkansaajien kuolleisuutta että 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ammateittain. Ammatit oli molemmissa tarkas-
teluissa luokiteltu samalla tavalla tulosten vertailtavuuden vuoksi. Myös seuranta-aika 
oli sama, 2001–2015. Erona oli, että kuolleisuutta tarkasteltiin niillä, joiden ikä vuoden 
2000 lopussa oli 30–64 vuotta, kun työkyvyttömyyseläkeseurannassa tarkastelu rajoi-
tettiin 30–54-vuotiaisiin. Kuolleisuutta seurattiin kaikilla koko seuranta-ajan loppuun, 
kun taas työkyvyttömyyseläkeseuranta päättyi 55-vuotissyntymäpäivään, mikäli tämä 
koitti ennen seuranta-ajan loppua. 

Korkean kuolleisuuden ammatit ja ammatit, joissa työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyminen on keskimääräistä yleisempää, eivät välttämättä ole samoja (Su 2009). Kui-
tenkin tässä tutkimuksessa löytyi useita ammatteja, joissa sekä kuolleisuusriski että 
työkyvyttömyyseläkeriski olivat keskimääräistä korkeampia. 

Naisilla oli 19 korkean kuolleisuuden ammattia ja 35 ammattia, joissa työ-
kyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin keskimääräistä yleisemmin. Ammatteja, joissa sekä 
kuolleisuus että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen olivat keskimääräistä yleisempiä, 
oli naisilla 12. Useat näistä olivat erikoistumattomien työntekijöiden ammatteja, joihin 
kuuluivat sairaala- ja hoitoapulaiset, siivoojat, kiinteistönhuoltajat, sekatyöntekijät, pak-
kaajat ja lajittelijat sekä rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät. Palvelualalta korkean 
riskin ammatteihin lukeutuivat tarjoilijat sekä puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksen hoi-
tajat, paperiteollisuudesta taas puutavarankäsittelijät sekä painajat ja paperituotteiden 
valmistajat. Muita raskaita ammatteja naisilla olivat elektronisten laitteiden kokoonpa-
nijat sekä hienomekaanikot ja taideteollisuustyöntekijät. 

Korkean kuolleisuuden ammateista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli 
puolestaan keskimääräistä harvinaisempaa pienyritysten johtajilla, toimittajilla ja kirjaili-
joilla sekä palkanlaskijoilla ja vakuutuskäsittelijöillä. Korkean työkyvyttömyyseläkkeen 
ammateista vain lastenhoitajilla ja päiväkotiapulaisilla oli keskimääräistä alhaisempi 
kuolleisuus. Lähes kaikissa alhaisen kuolleisuuden ammateissa myös työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyminen oli keskimääräistä harvinaisempaa. Ainoat poikkeukset olivat 
terveysalan asiantuntijat sekä lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset. 

Miehillä kuolleisuus oli keskivertopalkansaajaa yleisempää 33 ammatissa ja 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen 45 ammatissa. Korkean kuolleisuuden amma-
teista neljää lukuun ottamatta kaikissa myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli 
keskimääräistä yleisempää. Poikkeuksen tekivät vain koneistajat ja sepät, painajat ja 
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paperituotteiden valmistajat, voimalaitosten koneenhoitajat sekä veturinkuljettajat. Kes-
kimääräistä korkeamman kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden ammateissa oli useita eri-
koistumattomia työntekijäammatteja kuten naisilla, samoin puu- ja paperiteollisuudessa 
työskenteleviä. Miehillä tähän ryhmään kuului myös useita rakennusalan ammatteja, 
metalliteollisuuden työntekijöitä, kuljetusalan työntekijöitä, elintarvikealan työntekijöitä 
sekä muun muassa muovi- ja kumituotteiden valmistajat, vartijat, vahtimestarit, tarjoili-
jat, kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat sekä mielenterveys-, kehitysvammaisten 
ja sosiaalialan hoitajat. 

Keskimääräistä yleisemmän työkyvyttömyyseläkkeen ammateista ainoastaan 
lentokapteeneilla, lentoperämiehillä ja lennonjohdolla oli keskimääräistä alhaisempi 
kuolleisuus. Korkean kuolleisuuden ammateista ei mistään ollut keskimääräistä har-
vinaisempaa siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Alhaisen kuolleisuuden ammatteja oli 
miehillä 31. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen puolestaan oli keskimääräistä har-
vinaisempaa 43 ammatissa. Melkein kaikissa alhaisen kuolleisuuden ammateissa myös 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli harvinaista. Poikkeuksen tekivät lentokaptee-
nit, lentoperämiehet ja lennonjohto, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, poliisit sekä 
diakonit ja seurakuntatyöntekijät. 

5.14 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitteet 
Aineistona tutkimuksessa oli kokonaisaineisto kaikista Suomessa vuoden 2000 lopun 
palkansaajista jotka toimivat samassa ammatissa vuonna 1995. Heidän kuolleisuuttaan 
ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistään seurattiin vuosina 2001–2015. Rekisteri-
aineistolla pystytään identifioimaan kaikki ammattiryhmät eikä kyselytutkimuksissa 
tavattua katoa esiinny. Toisaalta rekistereistä ei ole mahdollista saada tietoa esimerkiksi 
elintavoista. 

Useimmista aiemmista tutkimuksista poiketen tässä tutkimuksessa tutkimusvä-
estössä olivat mukana vain samassa ammatissa vuosina 1995 ja 2000 toimineet. Tutki-
malla pidempään samassa ammatissa toimineita pystyimme paremmin tarkastelemaan 
ammatin ja työolojen yhteyttä kuolleisuuteen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. 
Mikäli tarkastelussa olisivat olleet mukana myös hiljattain ammattiin siirtyneet, olisi 
ammatin kuolleisuus saattanut kertoa enemmän uusien työntekijöiden ominaisuuksista 
kuin itse ammatin vaikutuksista. Työntekijöiden vaihtuvuudessa on eroja ammattien 
välillä (Su 2009). Näin ollen tutkimusväestön rajaaminen niihin palkansaajiin, jotka 
toimivat samassa ammatissa vuosina 1995 ja 2000 vaikutti todennäköisesti ammattien 
jakaumaan. 

Tutkimus on käytännön syistä rajattu palkansaajiin, yrittäjien kuolleisuutta tai 
työkyvyttömyyttä ei tarkastella tässä tutkimuksessa. Palkansaajat muodostavat työllisten 
pääosan, yrittäjien osuus työllisistä oli noin 13 prosenttia vuonna 2016 (SVT 2017). 
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Yrittäjiä koskevan aiemman tutkimuksen (esim. Pensola ym. 2012) mukaan yrittäjien 
ja palkansaajien kuolleisuus oli yhtä suurta. Yrittäjillä kuolleisuus oli keskimääräistä 
alhaisempaa erityisasiantuntija-ammateissa ja korkeampaa taas rakennus- ja korjaustyön 
ammateissa, miehillä myös kuljetusalalla. Yrittäjien ja palkansaajien kuolleisuudessa 
on myös eroja, joten yrittäjiä ja palkansaajia kannattaa tarkastella erikseen. Korkean 
kuolleisuuden ammateissa yrittäjien kuolleisuus oli Pensolan ym. (2012) mukaan alhai-
sempaa kuin palkansaajien vastaavissa ammateissa. Alimpaan tuloryhmään kuuluvilla 
yrittäjillä oli kuolleisuus selvästi korkeampaa kuin työllisillä keskimäärin. (Pensola ym. 
2012.) Myös yrittäjien työkyvyttömyys eroaa palkansaajista (Salonen & Lampi 2015), 
ja sitä kannattaa siksi tarkastella erillisenä tutkimuksenaan. Toisin kuin palkansaajilla 
yrittäjillä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen tasoon vaikuttaa yrittäjän itse määritte-
lemä YEL-tulotaso, mikä saattaa johtaa alivakuuttamiseen (Salonen 2015). Työkyvyt-
tömyyseläkkeiden alkavuus on yrittäjillä palkansaajia suurempaa (Pensola ym. 2010) 
ja syissä on eroja (Salonen & Lampi 2015, ks. myös Polvinen ym. 2014). 

Tutkimuksessa käytetty seuranta-aika oli verrattain pitkä. Lyhyemmällä seu-
ranta-ajalla kuolleisuus harvinaisimmissa sairauksissa ja pienissä ammattiryhmissä ei 
välttämättä ole tilastollisesti merkitsevää aineiston koon vuoksi, vaikka riski todelli-
suudessa olisikin korkea (Poulsen ym. 2014). Kuitenkin myös kokonaisaineistolla ja 
pitkällä seuranta-ajalla jotkut ammattiryhmät jäivät liian pieneksi, jotta johtopäätöksiä 
olisi voitu tehdä. Erityisesti kuolinsyittäisessä tarkastelussa oli useita ammatteja, joissa 
tapausmäärä jäi liian pieneksi, jotta ne olisi voitu sisällyttää vertailuun. Toisaalta joissain 
pienemmissä ammateissa keskimääräistä tasoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi 
tai alhaisempi kuolleisuus saattoi johtua vain sattumasta. Etenkin näiden ammattien 
kuolleisuutta ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä on tärkeää verrata muissa tutki-
muksissa saatuihin tuloksiin. 

Tutkimukset, joissa tarkastellaan vain parhaillaan työelämässä olevia tai jossa 
seuranta-aika on lyhyehkö, aliarvioivat luonnollisista syistä johtuvaa kuolleisuutta, 
jolloin kuolleisuus tapaturma- ja välivaltasyihin painottuu (Hansen & Jensen 1998). 
Joillain taudeilla, kuten syövillä, on pitkä itämisaika. Alkoholikuolleisuuden kasvusta 
suurimman osan on havaittu johtuvan kroonisista sairauksista, kuten maksakirroosista 
(Tarkiainen ym. 2015), jonka kehittymistä voi edeltää jopa 20 vuoden mittainen runsas 
alkoholinkäyttö (Skog 1980). Työoloilla voi olla terveyteen pitkäaikaisia vaikutuksia, 
jotka voivat tulla ilmi jopa vasta eläköitymisen jälkeen. Toisaalta ammatin ja työolojen 
vaikutus terveyteen voi lieventyä ajan kulumisen myötä. 

Kuolinsyitä ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen diagnooseja tarkasteltaessa 
tutkimuksessa rajoituttiin lähinnä pääkuolinsyyhyn ja -diagnoosiin. Alkoholikuolleisuu-
dessa ja diabeteksessa mukaan laskettiin kuitenkin myös myötävaikuttavat kuolinsyyt. 
Näin saatiin laajempi kuva niiden vaikutuksesta kuolleisuuteen. Myötävaikuttavat syyt 
on havaittu olevan merkityksellisiä etenkin alle 65-vuotiaiden kuolleisuudessa (Durkin 
ym. 2010). 
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Ammattien kuolleisuutta keskimääräisen palkansaajan kuolleisuuteen verrattiin 
vakioiduilla kuolleisuussuhteilla (SMR). Vastaavaa menetelmää käytettiin työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtymisessä. Menetelmä on riippuvainen kulloisenkin ammattiryh-
män ikäjakaumasta, ja siihen vaikuttaa erityisesti kuolleisuus vanhemmissa ikäryhmissä 
(Armitage ym. 2005). Menetelmä on kuitenkin hyväksi havaittu pienten ryhmien kuol-
leisuuden tarkastelussa (Julious ym. 2001). 
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6. Lopuksi 

Ammattien väliset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä nou-
dattelevat pitkälti ammattien sosioekonomisia eroja. Lähes kaikki korkean riskin ammatit 
kuuluivat työntekijöihin. Miehillä korkean riskin ammatteja oli enemmän kuin naisilla. 

Aiempina vuosina liikkuvuus ammattien välillä oli vähäisempää, jolloin henkilö 
pysyi samassa ammatissa ja altistui siten ammatin riskitekijöille pidemmän aikaa. Myös 
erilaisia riskitekijöitä oli enemmän. Nykyään liikkuvuus ammattien välillä on yleisempää, 
samoin työolot ja työturvallisuus ovat monin paikoin parantuneet, vaikka palkansaajien 
havainnot työnsä fyysisistä haitoista eivät olekaan juuri vähentyneet 1977–2013 (Sutela 
& Lehto 2014). Ammatin vaikutus henkilön terveyteen on siten todennäköisesti toisenlai-
nen kuin aiemmin. Siitä huolimatta korkean riskin ammattien listaus on hämmästyttävän 
samanlainen aiemman tutkimuksen kanssa (Notkola ym. 1995). Siinä kuolleisuusseu-
ranta oli vuosina 1971–1991. Miehillä kahdessa aiemmassakin tutkimuksessa (Notkola 
ym. 1995, Pensola ym. 2004) havaittuja korkean kuolleisuuden ammatteja olivat muun 
muassa rakennusten viimeistelytyöntekijät, hitsaajat ja kaasuleikkaajat, ohutlevysepät, 
koneistajat ja sepät, metalli- ja valimotyöntekijät, erilaiset puu- ja paperityöntekijät, 
kemianteollisuuden prosessityöntekijät, moottoriajoneuvojen ja koneiden kuljettajat, 
vesi- ja raideliikenteen työntekijät, tarjoilijat, siivoojat, kiinteistönhuoltajat, sekatyönte-
kijät, pakkaajat ja lajittelijat sekä rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät. Naisilla pysyviä 
korkean kuolleisuuden ammatteja oli vähemmän: tarjoilijat, siivoojat sekä pakkaajat ja 
lajittelijat (Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004). 

Alhaisen kuolleisuuden ammatit puolestaan olivat kaikki asiantuntija-ammat-
teja, naisilla lastenhoitajia ja päiväkotiapulaisia lukuun ottamatta. Samoin oli pääosin 
laita myös työkyvyttömyyseläkealkavuudessa. Asiantuntija-ammattien lisäksi alhaisen 
työkyvyttömyyden ammateissa oli naisilla myös joitain työntekijäammatteja kuten 
toimistotyöntekijöitä. 

Työkyvyttömyyseläkkeiden suuri alkavuus työntekijäammateissa osoittaa, että 
työolojen parantamisella on yhä suuri merkitys työkyvyn ylläpidossa. Tuki- ja liikun-
taelinten sairauksista johtuvista työkyvyttömyyseläkkeissä työhön liittyvien tekijöiden 
yhteys työkyvyttömyyteen on usein ilmeinen. Sosiaaliryhmittäiset erot ovatkin tules-
perusteisissa alkavuuksissa erityisen suuret (Leinonen 2014). Mielenterveyteen liittyvistä 
syistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yleistä sekä työntekijäammateissa että 
myös joissakin asiantuntija-ammateissa työskentelevillä (myös Pensola ym. 2010). Työ-
olotutkimusten mukaan työn henkinen rasittavuus on kasvanut etenkin naisilla vuosien 
1977 ja 2013 välillä. Henkisesti rasittavaksi koetaan erityisesti paljon koulutusta vaa-
tiva, ylempien toimihenkilöiden työ sekä ihmissuhdetyö (Sutela & Lehto 2014). Työn 
henkinen kuormittavuus taas saattaa heijastua masennuksen perusteella myönnettyihin 
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eläkkeisiin (Laaksonen ym. 2016). Tässä tutkimuksessa suurin osa ammateista, joissa 
mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet olivat keskimääräistä yleisempiä, oli-
vat fyysisesti suhteellisen raskaita työntekijäammatteja, joihin sisältyi myös ihmissuh-
detyötä, kuten hoiva-alan ammatit. 

Useissa ammateissa sekä kuolleisuus- että työkyvyttömyyseläkeriski olivat kor-
keita. Naisilla tällaisia ammatteja oli 12, miehillä 29. Ammatit, joissa sekä naisilla että 
miehillä sekä kuolleisuus että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli keskimääräistä 
yleisempää, olivat erikoistumattomien työntekijöiden ammatteja sekä muun muassa 
puu- ja paperiteollisuuden ammatteja. Miehillä tähän ryhmään kuului myös useita 
rakennusalan ja metalliteollisuuden työntekijöitä, kuljetusalan työntekijöitä, elintarvi-
kealan työntekijöitä sekä muun muassa muovi- ja kumituotteiden valmistajat, tarjoilijat, 
kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat sekä mielenterveys-, kehitysvammaisten ja 
sosiaalialan hoitajat. 

Edellä mainitut ammatit ovat pääosin ammatteja, joissa työ on fyysisesti raskasta 
(vrt. Sutela & Lehto 2014) ja ammatissa altistuu esimerkiksi erilaisille kemiallisille 
riskitekijöille (vrt. Louhelainen ym. 2017). Kuitenkin useassa ammatissa kuolinsyyt 
viittaavat myös elintavoista johtuviin syihin. Alkoholikuolleisuus on monessa ammatissa 
korkea, samoin tupakointiin viittaava keuhkosyöpäkuolleisuus. Näin oli esimerkiksi 
useassa rakennusalan, metalliteollisuuden sekä puu- ja paperiteollisuuden ammatissa 
sekä useilla erikoistumattomilla työntekijöillä kuten siivoojilla. Paitsi että raskas työ 
ajaa ennenaikaisesti eläkkeelle, kuolinsyyt viittaavat myös epäterveellisiin elintapoi-
hin ja riskikäyttäytymiseen. Etenkin näiden ammattien työolojen parantamiseen tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota. Parantamalla fyysisiä ja psykososiaalisia työoloja voidaan 
vaikuttaa paitsi työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuteen, myös mahdollisesti elintapoihin 
ja siten useisiin kuolinsyihin (vrt. Heikkilä ym. 2012, Hemmingsson & Lundberg 1998, 
San Jose ym. 2000). Työyhteisöön kohdistuvalla päihdetyöllä voitaisiin vaikuttaa alalla 
vallitsevaan alkoholikulttuuriin. Pensola ym. (2010) korostavat perinteisten työkyvyn 
edistämisen keinojen, työolojen parantamisen ja ammatillisen kuntoutuksen merkitystä. 
On tärkeää, että työn ongelmiin puututaan jo ennen kuin ne aiheuttavat työkyvyn mene-
tystä. Keskeisiä keinoja ovat työn haittojen vähentäminen, työn myönteisten piirteiden 
lisääminen ja työntekijöiden voimavarojen vahvistaminen esimerkiksi edistämällä kou-
lutus- ja kehittämismahdollisuuksia sekä muokkaamalla työnkuvia. (Pensola ym. 2010.) 

Myös eläkeiän alentamista näissä ammateissa tulisi harkita. Vuoden 2018 alku-
puolella voimaan tulleessa eläkeuudistuksessa eläkeikä nousee porrastetusti.Eläkeuu-
distuksen myötä kehitettiin työuraeläke 63 vuotta täyttäneille raskaan työuran tehneille. 
Työuraeläkkeen vaatimukset vähintään 38 vuotta kestäneestä raskaasta ja kuluttavasta 
työstä ovat kuitenkin suhteellisen kovat. Lisäksi työkyvyn tulee olla pysyvästi heiken-
tynyt. Mikään ammatti ei automaattisesti oikeuta työuraeläkkeeseen. Työn on täytynyt 
sisältää muun muassa suurta lihasvoimaa edellyttäviä työliikkeitä, hengitys- ja verenkier-
toelimistön erityisen voimakasta kuormittumista, kuormittavia ja hankalia työasentoja, 
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poikkeuksellista henkistä kuormitusta tai jatkuvaa varuillaan oloa. Taloudellisesti työ-
uraeläke ei ole houkutteleva, sillä toisin kuin työkyvyttömyyseläkettä, sitä maksetaan 
vain jo tehdystä työstä. 

Osa ammattien välisistä eroista selittyi koulutuksella ja tuloilla, mutta ammattiin 
liittyvillä tekijöillä vaikuttaa olevan myös näistä riippumatonta vaikutus työkyvyttömyys-
eläkkeiden alkavuuteen ja kuolleisuuteen. Tietyissä ammateissa työskentelevien korkean 
kuolleisuuden ja työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden taustalla on siten muita syitä. 
Yleisesti ottaen koulutuksen tai tulojen vakiointi pienensi ammattiryhmien välisiä eroja 
työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa ja kuolleisuudessa, mutta vaikutus vaihteli eri 
ammattiryhmissä. Tulojen tai koulutuksen vakiointi osin myös muutti ammattien keski-
näistä järjestystä. Koulutuksen ja tulojen yhteys ammattien välisiin eroihin oli suurempi 
työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa kuin kuolleisuudessa. Kuolleisuudessa ammat-
tien väliset erot liittyivät koulutukseen ja tuloihin miehillä, muttei niinkään naisilla. 

Kuolleisuuden ja työkyvyttömyyseläkkeiden yleisyys joissain ammattiryhmissä 
saattaa myös olla yhteydessä valikoitumiseen. Joihinkin ammatteihin voi kouluttautua tai 
hakeutua henkilöitä, joilla on jonkin tietyn sairauden puhkeamiseen altistavia tekijöitä. 
Tämä saattaa selittää esimerkiksi joidenkin toimistotyöläisten korkeaa kuolleisuutta. Joi-
hinkin ammatteihin taas voi valikoitua riskikäytöksisiä henkilöitä (vrt. Hansen & Jensen 
1998, Hansen & Pedersen 1996, Hemmingsson ym. 1997), kuten tarjoilijoiksi. Fyysiset, 
psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat voivat myös johtaa alempaan sosioekonomiseen ase-
maan (vrt. Mackenbach ym. 2015). Tällainen on todennäköisintä erikoistumattomilla 
työntekijöillä, joiden korkean kuolleisuuden ja työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla on 
todennäköisesti myös muita kuin vain ammatista johtuvia syitä, kuten epäterveelliset 
elintavat. Toisaalta myös pidempiaikainen altistuminen matalan sosioekonomisen tason 
ammattiin on yhteydessä kohonneeseen kuolleisuusriskiin (Su 2009). 

Korkean kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden ammateissa oli myös joitain asian-
tuntija-ammatteja, joissa työ on fyysisesti kevyttä, kuten työkyvyttömyyseläkkeissä 
papit, kuolleisuudessa naisilla pienyritysten johtajat sekä toimittajat ja kirjailijat. Näissä 
ammateissa koetaan todennäköisesti erityisiä paineita. Toimittajilla ja kirjailijoilla kuo-
linsyyt viittaavat epäterveellisiin elintapoihin. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli 
yleistä myös hoitoalalla ja lasten parissa työskentelevillä työntekijöillä, etenkin naisilla, 
mutta kuolleisuus sen sijaan harvinaista. Työ on fyysisesti ja henkisesti raskasta, mutta 
elintavat ovat todennäköisesti terveellisiä. Alalle valikoitunee henkilöitä, joilla voi olla 
jo valmiiksi terveellisemmät elämäntavat. Toisaalta lasten kanssa työskentelevät jou-
tunevat kasvatuksellisista syistä kiinnittämään huomiota myös omaan käytökseensä, 
mistä saattaa olla pidemmällä aikavälillä terveydellisiä hyötyjä. 

Osa ammattien välisistä kuolleisuuseroista voi johtua siitä, kuinka työttömyys 
on seuranta-aikana kohdannut eri ammatteja. Eniten työpaikkojen määrä vuosien 
2000–2009 välillä väheni rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä sekä prosessi-
ja kuljetustyöntekijöillä. Myös maanviljelijöiltä ja metsätyöntekijöiltä sekä toimisto- ja 

156 



 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

asiakaspalvelutyöntekijöiltä katosi huomattava määrä työpaikkoja. Työllisten naisten 
määrä tällä jaksolla lisääntyi 77 800 henkilöllä, miesten puolestaan väheni 16 400:lla. 
(Tilastokeskus 2011.) Työttömillä on palkansaajia korkeampi kuolleisuus (Pensola ym. 
2012). On kuitenkin epäselvää, missä määrin työttömien korkeampi kuolleisuus johtuu 
työttömien valikoitumisesta ja missä määrin kausaalivaikutuksesta (Roelfs ym. 2011). 
Myös muilla alalla tapahtuneilla muutoksilla on voinut olla terveysvaikutuksia. Esimer-
kiksi media-ala on kokenut murroksen 2000-luvulla, mikä on voinut aiheuttaa lisästres-
siä alalla työskenteleville. Myös merkittävä osa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 
tulee pitkäaikaistyöttömistä. Blomgrenin ja kumppaneiden (2011) tutkimuksen mukaan 
vuonna 2004 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 23 prosenttia oli ollut vähintään 
kaksi vuotta työttömänä eläkettä edeltävien neljän tai viiden vuoden aikana. Tämä on 
syytä muistaa myös työkyvyttömyyden ehkäisyssä. 

Samoin erot työkykyä ylläpitävien terveyspalveluiden, esimerkiksi työterveys-
palveluiden saannissa, voivat selittää ammattien välisiä eroja työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtymisessä ja kuolleisuudessa. Työterveyshuollon järjestämisessä on eroja muun 
muassa työpaikan suuruuden ja ammattialan mukaan. Kelan (2014) tilastojen mukaan 
vuonna 2012 työterveyshuollon piirissä oli 85 prosenttia palkansaajista. Suurimmat 
puutteet työterveyshuollon kattavuudessa on pienyrityksillä, sen sijaan yli 50 hengen 
yrityksillä lähes kaikilla on järjestetty työterveyshuoltopalvelut (Sauni ym. 2012, Hellstén 
2012). Heikoin tilanne oli palveluissa ja kuljetusalalla, paras rakennusalalla (Hellstén 
2012). Myös työterveyshuollon laajuudessa on työnantajakohtaisia eroja. Tulisikin var-
mistaa, että erityisesti korkean kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden aloilla työterveys-
huolto on asianmukaisesti järjestetty. Työnantajat, työterveyshuolto ja työntekijäjärjestöt 
voisivat tehdä kohdennettuja parannuksia juuri näille aloille. 

Muutokset ammattiryhmien terveydessä sekä ammattirakenteessa vaikuttavat 
myös kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden sosioekonomisten erojen suuruuteen (Cambois 
& Laborde 2011). Ammattien väliset terveyserot vaikuttavat kuitenkin edelleen melko 
pysyviltä. Taustalla on sekä työoloihin että elintapoihin liittyviä syitä – toisaalta työolot 
ovat yhteydessä elintapoihin. Terveyserojen kaventamiseksi ja työurien pidentämiseksi 
tarvitaan useita eri lähestymistapoja ja toimenpiteitä. Fyysisten työolojen parantami-
nen on erityisen tärkeää työntekijäammateissa toimivien kuolleisuuden alentamiseksi 
ja työkyvyttömyyseläkkeiden ehkäisemiseksi. Tämä on erityisen tärkeää tules-syistä 
johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden osalta. Psykososiaalisen kuormittumisen vähen-
täminen ja riittävän tuen tarjonta erityisesti henkisesti kuormittavissa ihmissuhdetöissä 
on puolestaan tärkeää mielenterveyden häiriöistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden 
ehkäisemiseksi. Työpaikkoihin kohdistuvalla yhteisölähtöisellä ehkäisevällä päihdetyöllä 
voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa riskikäyttäytymiseen. Erityisiä toimia tulisi suunnata 
niihin ammatteihin, joissa kuolleisuuden tai työkyvyttömyyden riskit ovat suurimmat. 
Lisäksi tulisi erillisellä selvityksellä selvittää, onko eläkeuudistuksessa otettu tarpeeksi 
hyvin huomioon erityisen raskaat ammatit. Terveyspalvelujen riittävä ja tasapuolinen 
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saatavuus sekä työelämässä että sen ulkopuolella oleville on myös tärkeää. Terveyspalve-
luiden saatavuuden toteutumista etenkin korkean kuolleisuuden ja työkyvyttömyysriskin 
ammateissa tulisi seurata nyt tekeillä olevien sote- ja maakuntauudistusten toteutuessa. 
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Liitteet 

Liitetaulukko 1. Tutkimuksessa käytetty ammattiluokitus 

Koodi Ammattinimike Tarkempi kuvaus Ammat-
tiala 

Koodi (Tilastokeskuksen 
ammattiluokitus 2001) 

100 Upseerit Upseerit 0 01101-01103 

101 Sotilaat Sotilaat 0 01104 

111 Ylimmät virkamiehet ja 
järjestöjen johtajat 

Ylimmät virkamiehet, julkisen sektorin ja järjestöjen 
johtajat 

1 11101-11103, 1141-1143 

120 Ylin johto yksityisellä 
sektorilla 

Ylin johto yksityisellä sektorilla (pää-, toimitus ym. 
johtajat) 

1 1210, 1221-1228 

122 Yksikönjohtajat 
julkisella sektorilla 

Rehtorit, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri., ym. johtajat 1 12291-12294, 12299 

123 Asiantuntijajohtajat Muut asiantuntijajohtajat (talous-, henkilöstö-, myynti-, 
tutkimus- ym.) 

1 1231-1239 

130 Pienyritysten johtajat Pienyritysten johtajat 1 1311-1319 

210 Matemaattis-luonn. 
erityisasiant. 

Matemaattis-luonnontieteiden erityisasiantuntijat 2 2111-2114, 2121, 2122, 213 

211 Talonrakennusalan 
erityisasiant. 

Talonrakennusalan erityisasiantuntijat 2 2141 

212 Maankäytön 
erityisasiant. 

Maankäytön ja -mittauksen erityisasiantuntijat 2 2142, 2148 

213 Tekniikan erityisasiant. Tekniikan erityisasiantuntijat 2 2143, 2145-2147, 2149 

214 Elektoniikan ja IT:n 
erityisasiant. 

Elektrotekniikka- ja it-erityisasiantuntijat 2 2144 

221 Maat. ja metsät. 
erityisasiant. 

Maa- ja metsätaloustieteiden erityisasiantuntijat 2 2211, 2212, 22131, 22132 

222 Lääkärit, hammas- ja 
eläinlääkärit 

Lääkärit. Hammaslääkärit ja eläinlääkärit 2 22211-22213, 22220, 22230 

223 Proviisorit ja 
farmaseutit 

Proviisorit ja farmaseutit 2 2224, 3228 

224 Yli- ja osastonhoitajat Yli- ja osastonhoitajat 2 22301, 22302 

230 Yliopisto- ja 
korkeakouluopettajat 

Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 2 23101-23103 

231 Peruskoulun ja lukion 
opettajat 

Peruskoulun ja lukion lehtorit ja opettajat 2 2321, 2331 

233 Ammat. oppilaitosten ja 
AMK:n opettajat 

Ammattillisten oppilaitosten ja AMK:n opettajat 2 23221, 23222 

234 Lastentarhanopettajat Lastentarhanopettajat 2 2332 

235 Muut opettajat ja 
opetushenk. 

Muut opettajat ja opetushenkilökunta 2, 3 2323, 2340, 23511, 23512, 2352, 
2359, 3340 

240 Tilintarkastajat ja 
ekonomistit 

Tilintarkastajat, kamreerit ja ekonomistit 2 2411, 2441 
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Koodi Ammattinimike Tarkempi kuvaus Ammat-
tiala 

Koodi (Tilastokeskuksen 
ammattiluokitus 2001) 

242 Mainonnan ja 
markkinoinnin 
erityisasiant. 

Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat 2 24191 

243 Muut liike- ja 
järjestöelämän asiant. 

Muut liike- ja järjestöelämän asiantuntijat 2 2412, 24192-24194 

244 Lakimiehet Lakimiehet, asianajajat ja syyttäjät 2 2421, 2422, 2429 

245 Arkisto-, kirjasto- ja 
museotyöntekijät 

Arkiston- ja kirjastonhoitajat, museotyöntekijät 2, 4 24311, 24312, 2432, 4141 

246 Humanistit ja 
yhteiskuntatieteilijät 

Humanistit, historia-, kieli- ja yhteiskuntatieteilijät 2 2442-2444 

247 Psykologit ja terapeutit Psykologit ja terapeutit 2 24451-24453 

248 Sosiaalialan 
erityisasiant. 

Sosiaalialan erityisasiantuntijat 2 2446 

249 Toimittajat ja kirjailijat Toimittajat, kirjailijat ym. 2 24511-24515 

250 Kuvataiteilijat ja 
graafikot 

Kuvataiteilijat ja graafikot ym. 2 24521-24523 

251 Esiintyvät taitelijat Muusikot, laulajat, tanssijat, näyttelijät, ohjaajat ja 
juontajat 

2, 3 2453, 2454, 24551, 24552, 
3472-3474 

260 Papit Papit 2 2460 

270 Julkishallinnon 
erityisasiant. 

Julkishallinnon erityisasiantuntijat 2 24701, 24702 

300 Teknisten alojen asiant. Muut teknisten alojen asiantuntijat 3 3111, 3117-3119, 3145 

310 Talonrakennusalan 
asiant. 

Talonrakennusalan asiantuntijat 3 31121 

311 Maankäytön asiant. Maankäytön ja -mittauksen asiantuntijat 3 31122, 31123 

312 Sähkötekniikan asiant. Sähkötekniikan asiantuntijat 3 3113 

313 Elektoniikan ja IT:n 
asiant. 

Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat 3 3114 

314 Konetekniikan asiant. Konetekniikan asiantuntijat 3 3115 

315 Prosessitekniikan 
asiant. 

Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan 
asiantuntijat 

3 3116 

316 Operaattorit ja atk-
tukihenkilöt 

Operaattorit ja tietotekniikan tukihenkilöt 3 3120 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja 
lavastajat 

Kuvaajat, äänittäjät, tarkkailijat, lavastajat ym. 3 3131, 3132, 3139, 34711, 34712 

318 Alusten päälliköt ja 
perämiehet 

Alusten päälliköt, perämiehet ym. 3 3141, 3142, 31442 

319 Lentokapteenit, -perä-
miehet ja lennonjohto 

Lentokapteenit, -perämiehet ja lennonjohto 3 3143, 31441 

320 Katsastajat ja tarkas-
tajat 

Katsastajat ja tarkastajat (turvallisuus, laatu, vahinko, 
rakennus ym.) 

3 3151, 31521, 31522, 3417 

321 Laborantit Laborantit 3 3211 

322 Agrologit ja metsäta-
lousteknikot 

Agrologit, metsä- ja maatalousteknikot ym. 3 32121, 32122, 3213 

323 Terveysalan asiant. Muut terveydenhuollon asiantuntijat 3, 5 2229, 32221, 32222, 3223-3225, 
3227, 51325 

324 Fysioterapeutit ja kun-
tohoitajat 

Fysioterapeutit, hierojat ja kuntohoitajat 3, 5 3226, 51413 

168 



 

    

  
 

    

    

   

 
 

   

     

 
 

  

    

   

    

    

   

   

   

    

  

  

   

   

   

   

 
 

 

 
 

   

   

   

     

   

 

Koodi Ammattinimike Tarkempi kuvaus Ammat-
tiala 

Koodi (Tilastokeskuksen 
ammattiluokitus 2001) 

325 Sairaan- ja terveyden-
hoitajat 

Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, kätilöt ym. 3 32311-32314, 3232 

331 Myyntineuvottelijat ja 
kiinteistönvälittäjät 

Myyntineuvottelijat, -edustajat, -sihteerit, kauppa-
agentit, kiinteistönvälittäjät ym. 

3 3412, 34131-34132, 3415, 3416, 
3421 

333 Posti- ja pankkitoimi-
henkilöt 

Pankkien ja postien esimiehet ja toimihenkilöt 3, 4 3411, 34191, 4212 

334 Myymälän- ja huolto-
asemanhoitajat 

Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 3 34192, 34193 

335 Toimistonhoitajat Toimistonhoitajat 3 34194 

339 Työn ja liike-elämän 
palvelujen välitt. 

Muut liike-elämän palvelujen välittäjät ml. työnvälittäjät 3 3423, 3429 

340 Johdon sihteerit Johdon sihteerit 3 3431 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja 
ulosottomiehet 

Oikeudenkäyntiasiamiehet, ulosottomiehet ja maksu-
jenperijät 

3 4 3432, 4215 

342 Kirjanpitäjät ja haas-
tattelijat 

Kirjanpitäjät, tilastoijat ja haastattelijat ym. 3 3433, 3434 

343 Verovalmistelijat ja so-
siaaliturvatoimihenkilöt 

Verovalmistelijat, sosiaaliturvatoimihenkilöt ym. 3 3442, 3443 

344 Tullivirkailijat, raja- ja 
merivartijat 

Tullivirkamiehet, raja- ja merivartijat, sukeltajat 3, 7 3441, 7216 

345 Poliisit Komisariot, ylikonstaapelit, poliisit 3, 5 3450, 5162 

346 Palomiehet Palomiehet 5 5161 

347 Vartijat Vanginvartijat, vartijat ja valvojat 5 5163, 5169 

360 Valmentajat, sos.alan 
ohjaajat ja urheilijat 

Valmentajat, sosiaalialan ohjaajat, urheilijat 3 3460, 3475 

361 Diakonit ja seurakunta-
työntekijät 

Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 3 3480 

400 Palkanlaskijat ja va-
kuutuskäsittelijät 

Kassanhoitajat, palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät, 
tekstinkäsittelijät ym. 

4 4112-4114, 4121, 4122 

410 Sihteerit Sihteerit 4 4115 

411 Kuljetuksen ja huolin-
nan toimistotyöntekijät 

Kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät 3, 4 3422, 4131, 41331, 41339 

414 Postinkantajat ja -kä-
sittelijät 

Postinkäsittelijät ja -lajittelijat 4 41421 

416 Toimistoapulaiset Muut toimistotyöntekijät 4 4190 

422 Matka- ja hautaustoi-
mistovirkailijat 

Matkatoimistonhoitajat/virkailijat, matkailuneuvojat, 
hautaustoimistonhoitajat ym. 

3, 4, 5 3414, 42210, 51431 

423 Puhelinvaihteen- ja 
hätäkeskuksenhoitajat 

Vastaanoton-, neuvonnan-, puh.vaihteenhoitajat, häly-
tyspäivystäjät 

4 4222, 42231, 42232 

500 Lentoemännät/stuertit, 
konduktöörit ja oppaat 

Lentoemännät/stuertit, konduktöörit, oppaat 5 5111-5113 

503 Kokit, keittäjät ja ravin-
tolaesimiehet 

Kokit, keittäjät ja kylmäköt, ravintola- ja suurtalousesi-
miehet 

5 51211, 5122 

701 Rakennustyöntekijät Rakennustyöntekijät 7 7121, 7129 

702 Muurarit ja raudoittajat Muurarit ja raudoittajat 7 7122, 7123 

703 Kirvesmiehet Kirvesmiehet 7 7124 
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Koodi Ammattinimike Tarkempi kuvaus Ammat-
tiala 

Koodi (Tilastokeskuksen 
ammattiluokitus 2001) 

704 Rakennusten viimeis-
telytyöntekijät 

Rakennusten viimeistelytyöntekijät 7 7131-7135, 7139, 71411, 7143 

705 Putkiasentajat Putkiasentajat 7 7136 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja 
linja-asentajat 

Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 7 7137, 7241, 7244, 7245 

720 Hitsaajat Hitsaajat ja kaasuleikkaajat 7 7212 

721 Ohutlevysepät Ohutlevysepät 7 7213 

722 Koneistajat ja sepät Koneistajat, työkaluntekijät ja sepät 7 722 

723 Koneasentajat ja -kor-
jaajat 

Koneasentajat ja korjaajat 7 723 

724 Elektroniikkalaitteiden 
asentajat 

Elektroniikkalaitteiden asentajat 7 72421-72423 

730 Hienomekaanikot ja 
taideteollisuustyön-
tekijät 

Hienomekaanikot ja taideteollisuustyöntekijät 7 7311-7313, 7321, 7322, 7324, 
7330, 7424, 8131, 8139 

731 Painopinnanvalmistajat Painopinnanvalmistajat 7 7341-7346 

741 Teurastajat, leipurit ja 
meijeristit 

Teurastajat, leipurit, meijeristit ym. 7 7411-7416 

742 Huonekalu- ja kone-
puusepät 

Huonekalu- ja konepuusepät 7 7422, 7423 

743 Tekstiili- ja asustetyön-
tekijät 

Tekstiili- ja asustetyöntekijät 7 7431-7437, 7441, 7442 

810 Metalli- ja valimotyön-
tekijät 

Metalli- ja valimotyöntetekijät 7, 8 7211, 812 

811 Puutavarankäsittelijät Puutavarankäsittelijät, sahausprosessinhoitajat, puu-
tuotteiden teolliset valmistajat 

7, 8 7421, 8141, 8240 

814 Paperityöntekijät Paperityöntekijät 8 8142, 8143 

815 Kemianteoll.prosessi-
työntekijät 

Metallimaalarit & päällystäjät, kemianteoll.prosessin-
hoitajat, valkaisijat ja värjääjät 

7, 8 71412, 8150, 8223, 8264 

816 Voimalaitosten koneen-
hoitajat 

Voimalaitosten koneiden ja kattiloiden hoitajat 8 8161-8163, 8170 

821 Metallin työstäjät ja 
betonin valmistajat 

Metallin työstäjät ja betonin valmistajat ym. 8 8211, 8212 

823 Muovi- ja kumituottei-
den valmistajat 

Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 8 8231, 8232 

825 Painajat ja paperituot-
teiden valmistajat 

Painajat, jälkikäsittelijät, paperituotteiden teolliset 
valmistajat 

8 8251-8253 

826 Teolliset ompelijat Teolliset ompelijat ym. 8 8261-8263, 8265, 8266, 8269 

827 Elintarviketeollisuus-
työntekijät 

Elintarviketeollisuustyöntekijät 8 8271-8273, 8276-8279 

828 Leipomo- ja hedelmä-
tuot. teolliset valmis-
tajat 

Leipomo-, suklaa- ja hedelmätuotteiden teolliset val-
mistajat 

8 8274, 8275 

829 Kemiallisten tuot. teolli-
set valmistajat 

Muut kemiallisten tuotteiden valmistajat (lääkkeet, am-
mukset, valokuvat ym.) 

8 8221, 8222, 8224, 8229 

830 Konepaja- ja metalli-
tuot. kokoonpanijat 

Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat 8 8281 
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Koodi Ammattinimike Tarkempi kuvaus Ammat-
tiala 

Koodi (Tilastokeskuksen 
ammattiluokitus 2001) 

831 Elektronisten laitteiden 
kokoonpanijat 

Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 8 8282, 8283 

832 Metalli- ja puutuot. ko-
koonpanijat 

Muiden teollisten tuotteiden kokoonpanijat (metallli, 
puu, kartonki ym.) 

8 8284-8286, 8290 

840 Veturinkuljettajat Veturinkuljettajat 8 8311 

842 Moottoriajoneuvojen 
kuljettajat 

Moottoriajoneuvonkuljettajat 8 832 

843 Koneiden kuljettajat Koneiden kuljettajat 8 8331-8334 

844 Vesi- ja raideliikenteen 
työntekijät 

Kansi- ja konemiehistö, vaihdetyöhenkilöstö ym. 7, 8 7215, 8312, 8340 

911 Sairaala- ja hoitoapu-
laiset 

Sairaala- ja hoitoapulaiset, kotiapulaiset 8 9131, 91321 

912 Siivoojat Siivoojat ja siivoustyönjohtajat 5, 9 51212, 91322 

913 Keittiöapulaiset Keittiöapulaiset 9 91323 

914 Kiinteistönhuoltajat Kiinteistönhuoltajat 9 9141 

915 Vahtimestarit Vahtimestarit 4, 9 41422, 9152 

919 Puhelinmyyjät, lehden-
jakajat ja lipunmyyjät 

Puhelinmyyjät, lipunmyyjät, lehdenjakajat ym. 4, 5, 9 4211, 4213, 4214, 51419, 5149, 
5210, 9111, 9113, 9133, 9151, 

9153 

931 Sekatyöntekijät Avustavat työntekijät rakennusaloilla, jäte- ja kaato-
paikkatyöntekijät ym. 

9 9142, 9161, 9162, 9312, 9313 

932 Pakkaajat ja lajittelijat Pakkaajat ja lajittelijat 9 9320 

933 Rahdinkäsittelijät ja 
varastotyöntekijät 

Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 9 9330 

999 Tuntematon Tuntematon 9 
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Liitetaulukko 2. Ikäryhmittäiset henkilövuodet, kuolemantapausten määrät ja
kuolleisuus (SDR kuolleet 100 000 kohden ja 95 %:n luottamusväli) 30–64-vuotiailla
palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015 

Ikä Hv Kuolleet SDR 95 % lv 

Naiset 
30-34 604123 330 55 (49-61) 
35-39 908249 781 86 (80-92) 
40-44 1107620 1626 147 (140-154) 
45-49 1258266 2814 224 (215-232) 
50-54 1350091 4465 331 (321-340) 
55-59 832989 4125 495 (480-510) 
60-64 218515 1624 743 (708-779) 
Miehet 
30-34 716920 868 121 (113-129) 
35-39 976361 1692 173 (165-182) 
40-44 1043313 3054 293 (282-303) 
45-49 1071121 4964 463 (451-476) 
50-54 1071751 7527 702 (687-718) 
55-59 614632 6113 995 (970-1019) 
60-64 171981 2449 1424 (1369-1479) 

Liitetaulukko 3. Ikäryhmittäiset henkilövuodet, kuolemantapausten määrät
jakuolleisuus (SDR kuolleet 100 000 kohden ja 95 %:n luottamusväli) 30–64-vuotiailla
eläkeläisillä, seuranta-aika 2001–2015. 

Ikä Hv Kuolleet SDR 95 % lv 
Naiset 
30-34 5085 30 590 (378-802) 
35-39 8435 74 877 (675-1080) 
40-44 13773 143 1038 (869-1208) 
45-49 26064 328 1258 (1122-1395) 
50-54 59663 803 1346 (1253-1439) 
55-59 116301 1320 1135 (1074-1196) 
60-64 346562 3336 963 (930-995) 
Miehet 
30-34 7122 52 730 (531-929) 
35-39 9917 128 1291 (1067-1514) 
40-44 16369 255 1558 (1367-1748) 
45-49 31098 590 1897 (1745-2050) 
50-54 76284 1595 2091 (1989-2192) 
55-59 115728 2583 2232 (2147-2317) 
60-64 207684 4258 2050 (1991-2110) 
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Liitetaulukko 4. Ikäryhmittäiset henkilövuodet, alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden
määrät ja työkyvyttömyyseläkealkavuus (TkeA alkavuus 100 000 kohden ja 95 %:n
luottamusväli) 30–54-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Ikä Hv Tke lkm TkeA 95 % lv 

Naiset 
30-34 593514 1616 272 (259-286) 
35-39 884190 3605 408 (394-421) 
40-44 886617 5901 666 (649-682) 
45-49 608509 6329 1040 (1015-1066) 
50-54 218834 3118 1425 (1375-1475) 
Miehet 
30-34 705886 1694 240 (229-251) 
35-39 952110 3631 381 (369-394) 
40-44 837493 5330 636 (619-653) 
45-49 520946 5149 988 (962-1015) 
50-54 179633 2663 1482 (1426-1539) 
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Liitetaulukko 5. Palkansaajien henkilövuodet, kuolemantapausten määrät, ikävakioitu
kuolleisuus (SDR kuolleet 100 000 kohden) sekä vakioitu kuolleisuussuhde (SMR ja 95
%:n luottamusvälit) kokonaiskuolleisuudessa 30–64-vuotiailla palkansaajilla koulutuksen
ja tulojen mukaan, seuranta-aika 2001-2015. 

Koulutus Hv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

Naiset 

Perusaste 1320387 5269 302 119 (116-123) 

Keskiaste 2320897 5411 239 99 (97-102) 

Korkea-aste 2638568 5085 208 86 (84-88) 

Miehet 

Perusaste 1283127 9477 629 126 (124-129) 

Keskiaste 2328248 9993 527 108 (106-110) 

Korkea-aste 2054704 7197 360 73 (71-75) 

Tulot 

Naiset 

Alin kolmannes 2092024 5664 272 112 (109-115) 

Keskim. kolmannes 2097384 5013 233 96 (94-99) 

Ylin kolmannes 2090429 5088 221 92 (90-95) 

Miehet 

Alin kolmannes 1880777 10581 629 127 (125-130) 

Keskim. kolmannes 1893898 8652 495 100 (98-102) 

Ylin kolmannes 1891329 7434 378 77 (75-78) 
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Liitetaulukko 6. Palkansaajien henkilövuodet, alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden
määrät, ikävakioitu työkyvyttömyyseläkealkavuus (TkeA alkavuus 100 000 kohden)
sekä suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA ja 95 %:n luottamusvälit) kaikissa
työkyvyttömyyseläkkeissä 30–54-vuotiailla palkansaajilla koulutuksen ja tulojen
mukana, seuranta-aika 2001–2015. 

Koulutus Hv Tke lkm TkeA STA 95 % lv 

Naiset 

Perusaste 412816 4770 960 144 (140-148) 

Keskiaste 1247445 9746 758 121 (119-124) 

Korkea-aste 1531402 6053 409 66 (64-67) 

Miehet 

Perusaste 539825 5538 931 153 (149-158) 

Keskiaste 1501660 9828 722 121 (118-123) 

Korkea-aste 1154581 3101 276 46 (45-48) 

Tulot 

Naiset 

Alin kolmannes 1130293 9052 850 135 (133-138) 

Keskim. kolmannes 1048573 6936 620 100 (97-102) 

Ylin kolmannes 1012785 4580 414 66 (64-68) 

Miehet 

Alin kolmannes 1120031 8597 859 143 (140-146) 

Keskim. kolmannes 1070358 6269 611 102 (99-104) 

Ylin kolmannes 1005629 3601 344 57 (56-59) 
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Liitetaulukko 7. Ammattialojen henkilövuodet, kuolemantapausten määrät,
ikävakioitu kuolleisuus (SDR kuolleet 100 000 kohden ja 95 %:n luottamusvälit) sekä
vakioitu kuolleisuussuhde (SMR ja 95 %:n luottamusvälit) kokonaiskuolleisuudessa
30–64-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Nimike HV Kuolleet SDR 95 % lv SMR 95 % lv 

Naiset 

Sotilaat 0 3212 11 304 (122-485) 135 (75-244) 

Johtajat ja ylimmät virkamiehet 1 124965 339 236 (210-263) 95 (86-106) 

Erityisasiantuntijat 2 1175280 2483 211 (203-219) 88 (84-91) 

Asiantuntijat 3 1294569 2689 213 (205-221) 88 (85-92) 

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 4 1000645 2706 260 (250-270) 108 (104-112) 

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 5 1618270 3881 235 (228-242) 97 (94-100) 

Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 6 46394 113 263 (215-312) 108 (90-130) 

Rakennus-, korjaus- ja 
valmistustyöntekijät 7 

98491 257 261 (230-293) 109 (96-123) 

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 8 256244 819 290 (270-310) 119 (111-128) 

Erikoistumattomat työntekijät 9 653759 2426 303 (291-316) 123 (118-128) 

Miehet 

Sotilaat 0 102930 236 406 (322-491) 81 (71-92) 

Johtajat ja ylimmät virkamiehet 1 299064 1239 336 (316-356) 68 (64-71) 

Erityisasiantuntijat 2 1059709 3784 352 (341-363) 72 (69-74) 

Asiantuntijat 3 963625 4200 431 (418-444) 87 (85-90) 

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 4 198488 983 529 (497-562) 107 (100-114) 

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 5 378913 1555 541 (513-569) 108 (103-113) 

Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 6 94521 504 552 (504-599) 112 (102-122) 

Rakennus-, korjaus- ja 
valmistustyöntekijät 7 

1272260 6414 554 (540-568) 112 (109-115) 

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 8 959740 5565 636 (620-653) 129 (126-132) 

Erikoistumattomat työntekijät 9 325024 2104 671 (643-699) 136 (130-142) 
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Liitetaulukko 8. Ammattialojen ikävakioitu kuolleisuus (SDR kuolleet 100 000 kohden ja 95
%:n luottamusvälit) eri kuolinsyissä 30–64-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Kasvaimet Verenkiertoelinten 
sairaudet Muut taudit Tapaturma ja 

väkivalta 

Nimike SDR 95 % lv SDR 95 % lv SDR 95 % lv SDR 95 % lv 

Naiset 

Sotilaat 0 

Johtajat ja ylimmät virkamiehet 1 137 (117-157) 31 (22-40) 42 (31-52) 27 (17-36) 

Erityisasiantuntijat 2 133 (126-140) 27 (24-30) 32 (29-35) 18 (16-21) 

Asiantuntijat 3 128 (122-135) 29 (26-31) 37 (33-40) 20 (17-22) 

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 4 146 (139-154) 45 (41-49) 48 (44-52) 21 (18-24) 

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 5 135 (129-140) 39 (36-42) 40 (37-43) 21 (19-24) 

Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 6 139 (104-175) 66 (41-90) 32 (15-49) 25 (10-40) 

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 7 155 (130-179) 53 (38-67) 38 (26-51) 16 (8-25) 

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 8 156 (141-170) 63 (53-72) 48 (40-56) 24 (18-30) 

Erikoistumattomat työntekijät 9 158 (149-167) 57 (52-63) 55 (50-61) 33 (28-37) 

Miehet 

Sotilaat 0 131 (79-184) 100 (62-138 82 (46-118) 97 (53-141) 

Johtajat ja ylimmät virkamiehet 1 118 (107-129) 100 (89-111) 65 (56-74) 53 (44-62) 

Erityisasiantuntijat 2 128 (122-135) 99 (93-105) 68 (63-73) 57 (52-61) 

Asiantuntijat 3 162 (154-170) 125 (118-132) 80 (75-86) 65 (60-70) 

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 4 176 (157-196) 175 (156-194) 103 (88-117) 75 (62-87) 

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 5 178 (161-195) 175 (159-192) 107 (95-119) 79 (69-89) 

Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 6 184 (156-211) 176 (149-203) 96 (76-116) 96 (76-116) 

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 7 185 (177-193) 167 (159-174) 110 (104-116) 92 (86-97) 

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 8 210 (200-219) 209 (199-219) 117 (110-124) 100 (94-107) 

Erikoistumattomat työntekijät 9 206 (190-222) 215 (199-231) 153 (139-167) 97 (86-107) 
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Liitetaulukko 9. Ammattialojen henkilövuodet, alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrät,
ikävakioitu työkyvyttömyyseläkealkavuus (TkeA alkavuus 100 000 kohden ja 95 %:n
luottamusvälit) sekä suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA ja 95 %:n luottamusvälit)
kaikissa työkyvyttömyyseläkkeissä, mth-syissä ja tules-syissä 30–54-vuotiailla palkansaajilla,
seuranta-aika 2001–2015. 

Nimike Kaikki Mth Tules 

Naiset HV 
Tk-

eläkkeiden 
lkm 

TkeA 95 % lv STA 95 % lv TkeA 95 % lv TkeA 95 % lv 

Sotilaat 0 1415 7 513 (113-912) 68 (32-143) 

Johtajat ja ylimmät 
virkamiehet 1 

53650 204 318 (272-364) 51 (45-59) 142 (111-173) 41 (24-58) 

Erityisasiantuntijat 2 636689 2268 358 (343-373) 57 (55-60) 176 (166-186) 55 (50-61) 

Asiantuntijat 3 715018 3461 489 (473-505) 78 (76-81) 189 (178-199) 128 (120-137) 

Toimisto- ja 
asiakaspalvelutyöntekijät 4 

507544 2918 547 (527-566) 87 (84-90) 214 (201-226) 135 (125-145) 

Palvelu-, myynti- ja 
hoitotyöntekijät 5 

824614 6507 766 (748-785) 122 (120-125) 216 (206-226) 304 (292-316) 

Maanviljelijät, 
metsätyöntekijät ym. 6 

26025 328 1386 (1233-1539) 228 (204-254) 276 (209-343) 714 (603-826) 

Rakennus-, korjaus- ja 
valmistustyöntekijät 7 

52150 369 709 (637-782) 113 (102-125) 201 (162-239) 251 (208-294) 

Prosessi- ja 
kuljetustyöntekijät 8 

117088 1136 879 (827-931) 141 (133-150) 228 (201-255) 362 (329-395) 

Erikoistumattomat 
työntekijät 9 

254054 3343 1169 (1129-1210) 184 (178-191) 320 (298-342) 509 (483-535) 

Miehet 

Sotilaat 0 71323 119 192 (148-235) 38 (32-45) 97 (68-127) 29 (9-49) 

Johtajat ja ylimmät 
virkamiehet 1 

120373 329 236 (207-264) 38 (34-42) 90 (71-108) 28 (19-38) 

Erityisasiantuntijat 2 580233 1457 254 (241-267) 42 (40-45) 118 (109-127) 26 (22-31) 

Asiantuntijat 3 517914 1953 376 (360-393) 63 (60-66) 130 (120-140) 83 (75-91) 

Toimisto- ja 
asiakaspalvelutyöntekijät 4 

112974 869 808 (755-862) 135 (126-144) 252 (222-282) 266 (234-297) 

Palvelu-, myynti- ja 
hoitotyöntekijät 5 

253970 1605 759 (721-797) 123 (118-130) 219 (198-239) 233 (212-254) 

Maanviljelijät, 
metsätyöntekijät ym. 6 

51657 504 978 (893-1063) 164 (150-179) 151 (118-185) 441 (384-498) 

Rakennus-, korjaus- ja 
valmistustyöntekijät 7 

739204 5401 754 (734-774) 126 (123-129) 136 (128-145) 300 (288-313) 

Prosessi- ja 
kuljetustyöntekijät 8 

561406 4447 847 (822-872) 141 (137-145) 169 (158-180) 296 (281-310) 

Erikoistumattomat 
työntekijät 9 

181147 1739 1010 (962-1057) 169 (162-177) 251 (228-275) 368 (339-397) 
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Liitetaulukko 10. Ammattialojen henkilövuodet, kuolemantapausten määrät, ikävakioitu
kuolleisuus (SDR kuolleet100 000kohden ja 95 %:n luottamusvälit) sekä vakioitu
kuolleisuussuhde (SMR ja 95 %:n luottamusvälit) eri kuolinsyissä 30–64-vuotiailla
eläkeläisillä, seuranta-aika 2001–2015. 

Nimike HV Kuolleet SDR 95 % lv SMR 95 % lv 

Naiset 

Sotilaat 0 542 

Johtajat ja ylimmät virkamiehet 1 13963 122 1049 (561-1536) 85 (71-102) 

Erityisasiantuntijat 2 89556 819 1499 (1198-1801) 91 (85-97) 

Asiantuntijat 3 83950 847 1366 (1130-1602) 97 (91-104) 

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 4 82561 945 1181 (1023-1340) 108 (102-116) 

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 5 138822 1335 904 (799-1009) 91 (86-96) 

Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 6 8952 80 763 (420-1106) 83 (67-103) 

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 7 10239 123 1044 (716-1372) 112 (94-134) 

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 8 26473 341 1146 (885-1408) 118 (106-131) 

Erikoistumattomat työntekijät 9 105222 1208 1011 (881-1142) 109 (103-115) 

Miehet 

Sotilaat 0 16999 135 1380 (76-2683) 38 (32-45) 

Johtajat ja ylimmät virkamiehet 1 32674 511 1539 (1049-2029) 75 (69-82) 

Erityisasiantuntijat 2 62955 1036 1527 1266-1787 80 (75-85) 

Asiantuntijat 3 69223 1372 1716 (1481-1950) 96 (91-101) 

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 4 17538 396 1759 (1465-2052) 113 (102-124) 

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 5 31388 624 1794 (1546-2043) 97 (90-105) 

Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 6 12808 258 1670 (1294-2046) 100 (88-113) 

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 7 84961 1816 1797 (1658-1936) 106 (101-111) 

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 8 79266 1691 1716 (1563-1870) 104 (99-109) 

Erikoistumattomat työntekijät 9 31462 869 2043 (1830-2256) 139 (130-149) 
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Liitetaulukko 11. Ammattien henkilövuodet, kuolemantapausten määrät, ikävakioitu kuolleisuus
(SDR kuolleet 100 000 kohden ja 95 %:n luottamusvälit) sekä vakioitu kuolleisuussuhde
(SMR ja 95 %:n luottamusvälit) kokonaiskuolleisuudessa 30–64-vuotiailla palkansaajanaisilla,
seuranta-aika 2001–2015. 

Koodi Ammattinimike Hv Kuolleet SDR 95 % lv SMR 95 % lv 

100 Upseerit 105 

101 Sotilaat 3107 11 312 (125-500) 138 (77-250) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 6310 27 282 (169-394) 124 (85-180) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 16800 35 218 (145-290) 89 (64-124) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 47370 124 212 (170-254) 83 (70-99) 

123 Asiantuntijajohtajat 44565 114 234 (191-277) 97 (81-117) 

130 Pienyritysten johtajat 9920 39 360 (241-479) 137 (100-187) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 54892 105 240 (191-289) 97 (80-118) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 7904 14 197 (88-307) 81 (48-137) 

212 Maankäytön erityisasiant. 3915 9 254 (84-423) 101 (53-194) 

213 Tekniikan erityisasiant. 13068 25 273 (148-398) 123 (83-181) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 6732 7 356 (29-682) 89 (43-187) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 6376 11 217 (78-355) 92 (51-166) 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 96218 162 194 (163-226) 82 (70-95) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 48432 93 195 (151-240) 75 (61-92) 

224 Yli- ja osastonhoitajat 63940 187 214 (175-252) 87 (76-101) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 25651 73 247 (188-305) 99 (79-125) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 316793 681 199 (184-214) 85 (79-91) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n opettajat 92488 212 193 (167-220) 82 (72-94) 

234 Lastentarhanopettajat 92806 94 135 (96-174) 66 (54-81) 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 69240 150 215 (181-249) 90 (76-105) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 17318 42 235 (163-306) 99 (73-134) 

242 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiant. 7721 14 232 (107-357) 92 (55-156) 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 18495 53 245 (178-311) 105 (80-137) 

244 Lakimiehet 22356 49 248 (178-318) 102 (77-134) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät 59441 168 251 (213-290) 103 (88-120) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 11310 22 216 (126-307) 86 (57-131) 

247 Psykologit ja terapeutit 27004 51 175 (127-223) 75 (57-99) 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 70482 168 235 (199-270) 97 (84-113) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 34139 107 311 (252-370) 129 (106-156) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 4978 12 338 (139-537) 128 (73-226) 

251 Esiintyvät taitelijat 13149 16 139 (67-211) 63 (38-102) 

260 Papit 6471 16 195 (96-294) 87 (53-142) 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 50883 115 199 (163-236) 83 (69-99) 

300 Teknisten alojen asiant. 42119 91 228 (181-275) 93 (76-114) 

310 Talonrakennusalan asiant. 3633 9 281 (93-470) 114 (59-218) 

311 Maankäytön asiant. 10063 18 178 (94-262) 71 (45-113) 

312 Sähkötekniikan asiant. 815 5 809 (112-1507) 280 (117-673) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 4738 9 195 (61-329) 100 (52-192) 

314 Konetekniikan asiant. 2835 7 247 (56-437) 115 (55-242) 

315 Prosessitekniikan asiant. 5002 12 268 (118-418) 105 (60-186) 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 11239 29 266 (170-363) 113 (79-163) 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 12660 40 319 (217-421) 131 (96-179) 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 225 
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Koodi Ammattinimike Hv Kuolleet SDR 95 % lv SMR 95 % lv 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja lennonjohto 645 

320 Katsastajat ja tarkastajat 1937 5 249 (27-471) 88 (36-210) 

321 Laborantit 59759 146 253 (212-293) 105 (89-123) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 8251 14 176 (78-273) 83 (49-140) 

323 Terveysalan asiant. 80187 126 189 (152-225) 81 (68-96) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 53936 60 160 (109-210) 65 (50-83) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 427139 745 189 (175-203) 79 (73-84) 

331 Myyntineuvottelijat ja kiinteistönvälittäjät 118724 254 244 (214-274) 100 (89-114) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 227329 479 206 (184-228) 86 (79-94) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 25084 72 260 (199-322) 106 (84-134) 

335 Toimistonhoitajat 26125 71 220 (163-277) 87 (69-110) 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen välitt. 22535 55 251 (184-317) 108 (83-140) 

340 Johdon sihteerit 110975 281 231 (204-258) 96 (86-108) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja ulosottomiehet 7057 17 222 (115-329) 97 (60-156) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 120914 285 230 (203-256) 95 (84-106) 

343 Verovalmistelijat ja sosiaaliturvatoimihenkilöt 78686 213 223 (193-254) 94 (82-108) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 3152 9 499 (106-892) 185 (97-356) 

345 Poliisit 6436 

346 Palomiehet 45 

347 Vartijat 7293 14 191 (89-293) 80 (48-135) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja urheilijat 27688 50 208 (148-269) 88 (67-116) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 22121 47 209 (149-270) 86 (64-114) 

400 Palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 146311 416 267 (241-292) 110 (100-121) 

410 Sihteerit 302365 824 258 (240-275) 107 (100-114) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät 46641 113 246 (201-291) 102 (85-123) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 33133 100 252 (202-303) 106 (87-129) 

416 Toimistoapulaiset 137289 407 299 (270-328) 124 (112-136) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 26453 51 290 (206-374) 108 (82-143) 

423 Puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksenhoitajat 71533 232 305 (266-345) 126 (111-143) 

500 Lentoemännät/stuertit, konduktöörit ja oppaat 16813 28 220 (136-304) 88 (61-128) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 181466 462 245 (223-268) 101 (92-110) 

504 Tarjoilijat 84546 252 339 (297-381) 140 (124-159) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 352532 779 212 (197-227) 87 (82-94) 

511 Perus- ja lähihoitajat 231426 516 220 (199-242) 94 (86-102) 

512 
Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos.alan 
hoitajat 69083 146 208 (174-243) 92 (78-108) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat 165618 441 231 (209-253) 96 (88-105) 

519 Välinehuoltajat 40166 97 210 (167-254) 86 (70-105) 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 15338 22 190 (104-275) 88 (58-133) 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 365592 953 246 (230-262) 102 (96-108) 

600 Maanviljelijät 17157 40 247 (169-324) 101 (74-138) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat 30325 76 280 (217-343) 114 (91-142) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 258 

701 Rakennustyöntekijät 765 5 538 (20-1055) 224 (93-537) 

702 Muurarit ja raudoittajat 60 

703 Kirvesmiehet 176 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 1666 
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Koodi Ammattinimike Hv Kuolleet SDR 95 % lv SMR 95 % lv 

705 Putkiasentajat 120 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 3860 13 326 (151-501) 137 (79-235) 

720 Hitsaajat 2416 8 310 (74-547) 114 (57-228) 

721 Ohutlevysepät 781 

722 Koneistajat ja sepät 4381 15 305 (147-462) 121 (73-200) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 4914 9 184 (64-305) 77 (40-148) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 5808 8 216 (47-386) 85 (42-169) 

730 Hienomekaanikot ja taideteollisuustyöntekijät 11438 38 334 (229-440) 138 (100-190) 

731 Painopinnanvalmistajat 24518 54 286 (203-370) 111 (85-144) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 14902 33 201 (132-271) 83 (59-117) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 2713 10 335 (124-546) 133 (72-248) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 17575 46 230 (162-297) 95 (71-127) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 3055 5 157 (18-295) 61 (25-145) 

811 Puutavarankäsittelijät 21345 79 313 (243-384) 130 (105-163) 

814 Paperityöntekijät 9647 28 231 (142-320) 101 (70-146) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 25986 94 293 (231-354) 122 (99-149) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 517 5 789 (183-1395) 335 (139-804) 

821 Metallin työstäjät ja betonin valmistajat 3072 9 270 (95-444) 107 (56-206) 

823 Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 15709 48 266 (190-342) 113 (85-149) 

825 Painajat ja paperituotteiden valmistajat 13472 53 328 (237-419) 136 (104-178) 

826 Teolliset ompelijat 49567 133 249 (206-293) 102 (86-121) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 21376 65 272 (206-339) 114 (90-146) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset valmistajat 14798 49 313 (223-402) 123 (93-163) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset valmistajat 4619 15 320 (157-483) 130 (78-215) 

830 Konepaja- ja metallituot. kokoonpanijat 10247 36 321 (216-427) 136 (98-188) 

831 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 40482 132 331 (274-388) 140 (118-166) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 5298 20 329 (182-477) 128 (82-198) 

840 Veturinkuljettajat 88 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 10640 28 275 (173-376) 110 (76-159) 

843 Koneiden kuljettajat 7599 27 309 (177-441) 117 (80-170) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 867 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 164837 580 276 (252-301) 114 (105-123) 

912 Siivoojat 302787 1183 313 (294-332) 126 (119-134) 

913 Keittiöapulaiset 105629 307 273 (242-304) 111 (100-125) 

914 Kiinteistönhuoltajat 16651 93 399 (303-494) 163 (133-200) 

915 Vahtimestarit 7624 35 373 (237-510) 146 (105-204) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja lipunmyyjät 25399 81 274 (212-336) 111 (89-138) 

931 Sekatyöntekijät 2875 16 433 (215-650) 187 (115-306) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 26735 112 362 (293-430) 148 (123-178) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 31040 114 326 (264-387) 130 (108-156) 

999 Tuntematon 8023 41 419 (285-554) 174 (128-236) 

Kaikki palkansaajat 6279852 15 765 241 (237-245) 100 
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Liitetaulukko 12. Ammattien henkilövuodet, kuolemantapausten määrät, ikävakioitu kuolleisuus (SDR kuolleet 
100 000 kohden ja 95 %:n luottamusvälit) sekä vakioitu kuolleisuussuhde (SMR ja 95 %:n luottamusvälit) koko-
naiskuolleisuudessa 30–64-vuotiailla palkansaajamiehillä, seuranta-aika 2001–2015. 

Koodi Ammattinimike Hv Kuolleet SDR 95 % lv SMR 95 % lv 

100 Upseerit 93528 202 380 (293-467) 77 (67-89) 

101 Sotilaat 9402 34 566 (305-828) 117 (84-164) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 22397 139 365 (289-440) 79 (67-93) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 71039 281 334 (291-376) 64 (57-72) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 37507 175 290 (242-338) 66 (57-77) 

123 Asiantuntijajohtajat 132499 487 320 (291-350) 64 (59-70) 

130 Pienyritysten johtajat 35622 157 386 (324-448) 78 (67-91) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 103907 296 373 (329-417) 71 (64-80) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 43731 132 293 (243-343) 60 (50-71) 

212 Maankäytön erityisasiant. 22458 109 344 (274-413) 74 (62-90) 

213 Tekniikan erityisasiant. 194968 596 347 (319-375) 69 (64-75) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 67913 120 278 (223-334) 55 (46-66) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 17302 57 315 (231-399) 63 (49-82) 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 85740 302 325 (288-362) 65 (58-73) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 2212 8 1277 (487-2067) 136 (68-271) 

224 Yli- ja osastonhoitajat 2512 11 512 (189-835) 87 (48-158) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 46375 192 309 (262-356) 68 (59-78) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 130127 472 345 (314-377) 71 (65-78) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n opettajat 76385 319 332 (293-371) 68 (61-76) 

234 Lastentarhanopettajat 3290 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 37974 169 413 (351-475) 87 (74-101) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 18641 60 311 (232-390) 62 (48-79) 

242 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiant. 7205 20 286 (162-410) 56 (36-87) 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 10984 77 526 (396-656) 106 (85-132) 

244 Lakimiehet 33602 133 355 (295-416) 74 (62-88) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät 11429 47 416 (298-534) 84 (63-111) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 3585 17 532 (273-791) 100 (62-161) 

247 Psykologit ja terapeutit 5154 23 363 (218-508) 81 (54-122) 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 9165 30 342 (213-471) 70 (49-100) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 37221 207 525 (454-597) 107 (93-122) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 4565 21 512 (288-737) 110 (71-168) 

251 Esiintyvät taitelijat 23233 104 473 (380-566) 96 (80-117) 

260 Papit 20517 71 253 (181-324) 54 (42-68) 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 55577 251 403 (353-454) 81 (72-92) 

300 Teknisten alojen asiant. 61082 283 425 (375-474) 88 (78-98) 

310 Talonrakennusalan asiant. 69338 318 424 (378-470) 86 (77-96) 

311 Maankäytön asiant. 34197 185 434 (368-499) 89 (77-103) 

312 Sähkötekniikan asiant. 39849 185 435 (373-498) 89 (77-102) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 39215 151 471 (395-546) 94 (80-110) 

314 Konetekniikan asiant. 138616 647 429 (396-462) 87 (81-94) 

315 Prosessitekniikan asiant. 47277 215 397 (344-451) 81 (71-92) 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 15936 58 517 (368-667) 103 (80-133) 
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Koodi Ammattinimike Hv Kuolleet SDR 95 % lv SMR 95 % lv 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 22767 114 503 (408-599) 100 (83-121) 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 17316 100 486 (387-586) 101 (83-122) 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja lennonjohto 10598 28 325 (200-451) 68 (47-98) 

320 Katsastajat ja tarkastajat 18787 93 402 (320-483) 86 (70-105) 

321 Laborantit 16166 84 474 (373-576) 96 (78-119) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 32880 165 436 (368-504) 89 (76-104) 

323 Terveysalan asiant. 10196 53 424 (303-545) 87 (67-114) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 9751 25 436 (177-695) 91 (61-134) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 16183 33 278 (144-412) 66 (47-94) 

331 Myyntineuvottelijat ja kiinteistönvälittäjät 181013 738 443 (411-475) 90 (83-96) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 18004 63 378 (282-474) 85 (66-108) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 22913 110 462 (376-548) 93 (77-112) 

335 Toimistonhoitajat 5961 31 412 (269-556) 90 (63-128) 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen välitt. 6924 28 453 (278-628) 94 (65-136) 

340 Johdon sihteerit 2889 9 309 (110-508) 63 (33-122) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja ulosottomiehet 10150 49 397 (284-511) 83 (63-110) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 8379 26 369 (223-515) 77 (52-113) 

343 Verovalmistelijat ja sosiaaliturvatoimihenkilöt 12021 57 449 (333-565) 93 (71-120) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 25107 94 475 (368-583) 101 (82-123) 

345 Poliisit 89797 329 398 (353-443) 83 (74-92) 

346 Palomiehet 37069 127 433 (351-515) 93 (78-110) 

347 Vartijat 42150 224 582 (506-658) 117 (103-133) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja urheilijat 13779 51 408 (295-521) 86 (65-113) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 8296 19 240 (133-348) 48 (31-75) 

400 Palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 10101 36 390 (262-518) 78 (57-109) 

410 Sihteerit 6990 35 515 (344-685) 105 (75-146) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät 75063 360 447 (402-493) 91 (82-101) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 62313 327 629 (559-699) 125 (112-139) 

416 Toimistoapulaiset 14595 56 548 (396-700) 112 (86-146) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 2362 

423 Puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksenhoitajat 2617 13 1003 (743-1263) 119 (69-204) 

500 Lentoemännät/stuertit, konduktöörit ja oppaat 11201 51 481 (267-695) 82 (62-108) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 33225 90 405 (292-518) 97 (79-120) 

504 Tarjoilijat 16927 77 783 (576-990) 149 (119-187) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 1172 5 870 (299-1441) 150 (62-360) 

511 Perus- ja lähihoitajat 2824 15 619 (226-1012) 143 (86-237) 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos.alan 
hoitajat 

35552 179 644 (533-756) 130 (112-151) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat 3938 40 787 (504-1071) 155 (114-212) 

519 Välinehuoltajat 289 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 683 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 137881 541 519 (474-565) 104 (95-113) 

600 Maanviljelijät 29353 176 565 (481-648) 115 (99-133) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat 67212 342 548 (490-606) 111 (100-123) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 19096 120 650 (534-765) 132 (110-158) 

701 Rakennustyöntekijät 25743 171 781 (664-897) 156 (134-181) 
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Koodi Ammattinimike Hv Kuolleet SDR 95 % lv SMR 95 % lv 

702 Muurarit ja raudoittajat 11551 44 485 (329-641) 95 (71-128) 

703 Kirvesmiehet 108578 513 504 (461-548) 102 (94-111) 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 48185 323 779 (694-863) 156 (140-174) 

705 Putkiasentajat 76685 445 595 (540-650) 121 (110-132) 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 234762 1046 513 (481-544) 102 (96-108) 

720 Hitsaajat 82405 488 598 (544-652) 121 (111-132) 

721 Ohutlevysepät 66579 392 621 (560-683) 127 (115-140) 

722 Koneistajat ja sepät 122139 657 602 (556-648) 122 (113-132) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 295491 1422 516 (489-543) 104 (99-110) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 25463 85 556 (420-691) 106 (86-132) 

730 Hienomekaanikot ja taideteollisuustyöntekijät 28628 143 532 (445-619) 108 (92-128) 

731 Painopinnanvalmistajat 24019 104 425 (343-507) 89 (74-108) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 18538 68 478 (360-597) 96 (76-122) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 41642 169 497 (421-573) 101 (87-118) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 8067 42 612 (428-797) 121 (90-164) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 44205 268 634 (558-709) 130 (115-146) 

811 Puutavarankäsittelijät 58183 313 606 (539-673) 124 (111-138) 

814 Paperityöntekijät 98129 610 649 (598-700) 132 (122-143) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 55306 318 642 (572-712) 129 (115-144) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 28007 179 600 (512-687) 119 (103-138) 

821 Metallin työstäjät ja betonin valmistajat 23282 131 621 (515-727) 127 (107-151) 

823 Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 30638 146 603 (504-702) 119 (101-140) 

825 Painajat ja paperituotteiden valmistajat 45573 204 567 (486-647) 115 (100-132) 

826 Teolliset ompelijat 5653 28 624 (386-862) 121 (83-175) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 22394 116 611 (498-724) 123 (102-147) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset valmistajat 7413 39 797 (536-1058) 152 (111-208) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset valmistajat 1985 8 546 (158-934) 95 (47-189) 

830 Konepaja- ja metallituot. kokoonpanijat 9494 50 683 (488-878) 139 (105-183) 

831 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 11519 41 571 (385-757) 110 (81-149) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 6362 27 488 (302-673) 95 (65-138) 

840 Veturinkuljettajat 29268 131 691 (425-957) 119 (100-141) 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 381645 2265 650 (624-677) 131 (126-137) 

843 Koneiden kuljettajat 106677 688 662 (613-711) 134 (124-144) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 28477 184 605 (516-693) 129 (111-149) 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 1663 12 760 (312-1208) 149 (85-263) 

912 Siivoojat 9994 64 796 (588-1004) 163 (128-209) 

913 Keittiöapulaiset 2361 6 1047 (162-1931) 113 (51-250) 

914 Kiinteistönhuoltajat 119724 814 617 (574-660) 124 (115-133) 

915 Vahtimestarit 22889 174 704 (600-809) 144 (124-167) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja lipunmyyjät 10503 52 581 (422-740) 117 (89-154) 

931 Sekatyöntekijät 36206 263 743 (654-832) 152 (134-171) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 17272 111 701 (571-831) 140 (116-169) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 125207 743 697 (647-747) 142 (132-152) 

999 Tuntematon 11807 83 650 (506-794) 130 (105-161) 

Kaikki palkansaajat 5666079 26 667 493 (487-499) 100 
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Liitetaulukko 13. Ammattien kuolemantapausten määrät, ikävakioitu kuolleisuus (SDR kuolleet 100
000 kohden) sekä vakioitu kuolleisuussuhde (SMR ja 95 %:n luottamusvälit) kasvainkuolleisuudessa
30–64-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

100 Upseerit 55 120 78 (60-102) 

101 Sotilaat 10 254 125 (67-232) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 16 153 125 (77-205) 54 134 80 (62-105) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 18 110 79 (50-126) 115 124 73 (61-88) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 79 139 91 (73-113) 71 111 72 (57-91) 

123 Asiantuntijajohtajat 65 131 96 (75-122) 176 110 66 (57-76) 

130 Pienyritysten johtajat 21 199 128 (83-196) 55 127 78 (60-101) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 70 161 114 (90-144) 96 132 73 (60-89) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 8 95 81 (40-162) 52 116 68 (52-90) 

212 Maankäytön erityisasiant. 8 222 157 (78-313) 47 141 87 (65-116) 

213 Tekniikan erityisasiant. 18 189 158 (100-251) 230 138 81 (71-92) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 41 110 63 (46-86) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 9 165 132 (69-254) 25 145 80 (54-118) 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 94 114 83 (68-102) 94 97 58 (48-71) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 60 133 85 (66-109) 

224 Yli- ja osastonhoitajat 127 141 100 (84-120) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 49 168 116 (87-153) 80 120 77 (62-96) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 437 127 94 (85-103) 167 123 73 (62-85) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n opettajat 129 120 86 (73-103) 107 109 64 (53-77) 

234 Lastentarhanopettajat 62 93 78 (61-100) 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 91 131 94 (77-116) 56 135 83 (64-108) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 25 136 103 (69-152) 22 115 64 (42-98) 

242 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiant. 8 127 93 (46-186) 7 107 58 (27-121) 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 28 127 96 (66-138) 32 184 120 (85-169) 

244 Lakimiehet 22 109 80 (52-121) 52 136 82 (63-108) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät 92 139 98 (80-120) 12 110 63 (36-111) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 14 138 96 (57-162) 6 193 105 (47-234) 

247 Psykologit ja terapeutit 34 116 86 (62-121) 9 142 91 (47-174) 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 106 149 106 (88-129) 12 143 84 (48-147) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 68 195 142 (112-180) 81 205 121 (97-150) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 10 295 189 (102-352) 7 201 110 (53-231) 

251 Esiintyvät taitelijat 8 76 56 (28-111) 43 195 117 (87-158) 

260 Papit 6 71 56 (25-126) 26 83 54 (36-79) 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 83 144 103 (83-128) 90 146 82 (67-101) 

300 Teknisten alojen asiant. 61 152 108 (84-139) 102 152 90 (74-109) 

310 Talonrakennusalan asiant. 9 281 198 (103-381) 132 172 103 (87-122) 

311 Maankäytön asiant. 13 129 89 (52-154) 69 152 92 (73-117) 

312 Sähkötekniikan asiant. 68 160 94 (74-119) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 65 213 124 (97-158) 

314 Konetekniikan asiant. 233 150 90 (79-103) 

315 Prosessitekniikan asiant. 7 142 107 (51-225) 76 135 81 (64-101) 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 15 137 102 (61-169) 26 250 152 (103-223) 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 19 147 108 (69-169) 44 187 112 (83-150) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 47 209 134 (101-178) 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja lennonjohto 10 89 76 (41-141) 

320 Katsastajat ja tarkastajat 36 150 94 (68-131) 

321 Laborantit 88 152 110 (90-136) 26 144 85 (58-125) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 10 127 105 (57-196) 63 166 96 (75-123) 

323 Terveysalan asiant. 69 102 78 (62-99) 19 140 86 (55-135) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 39 108 74 (54-102) 8 82 106 (53-213) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 454 116 83 (76-91) 9 60 64 (33-123) 

331 Myyntineuvottelijat ja kiinteistönvälittäjät 143 139 99 (84-117) 281 174 102 (91-115) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 295 130 91 (81-102) 25 156 104 (70-154) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 44 158 112 (84-151) 44 182 107 (80-144) 

335 Toimistonhoitajat 43 137 91 (67-123) 12 155 98 (56-173) 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen välitt. 36 161 123 (89-170) 7 137 72 (34-151) 

340 Johdon sihteerit 150 123 89 (76-104) 6 210 124 (56-276) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja ulosottomiehet 6 80 60 (27-133) 17 139 80 (50-129) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 183 147 106 (92-122) 9 140 82 (42-157) 

343 Verovalmistelijat ja sosiaaliturvatoimihenkilöt 129 136 99 (83-117) 25 206 117 (79-174) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 6 399 223 (100-497) 24 145 83 (56-124) 

345 Poliisit 109 138 83 (69-101) 

346 Palomiehet 42 155 100 (74-135) 

347 Vartijat 11 148 110 (61-198) 68 180 106 (84-135) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja urheilijat 30 127 92 (65-132) 21 170 108 (70-165) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 31 141 98 (69-139) 8 98 59 (29-118) 

400 Palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 231 147 106 (93-121) 17 188 110 (68-177) 

410 Sihteerit 464 144 104 (95-114) 6 86 53 (24-119) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät 54 118 85 (65-111) 137 168 100 (85-119) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 59 147 108 (83-139) 97 198 115 (94-140) 

416 Toimistoapulaiset 219 161 116 (102-132) 16 178 103 (63-168) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 31 174 117 (82-167) 

423 Puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksenhoitajat 137 179 129 (109-152) 

500 Lentoemännät/stuertit, konduktöörit ja 
oppaat 

18 144 100 (63-159) 19 201 88 (56-138) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 256 136 97 (86-110) 30 169 117 (82-168) 

504 Tarjoilijat 135 186 132 (111-156) 18 263 121 (76-191) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 471 126 91 (83-100) 

511 Perus- ja lähihoitajat 292 127 92 (82-103) 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos.alan 
hoitajat 

87 128 95 (77-117) 49 232 114 (86-151) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat 246 127 93 (82-105) 12 250 125 (71-220) 

519 Välinehuoltajat 50 106 76 (58-101) 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 10 90 71 (38-133) 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 550 142 102 (94-111) 180 182 109 (94-126) 

600 Maanviljelijät 22 141 97 (64-148) 72 233 135 (107-170) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat 40 150 105 (77-143) 98 163 96 (79-117) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 32 179 104 (73-147) 

701 Rakennustyöntekijät 56 263 156 (120-203) 

702 Muurarit ja raudoittajat 15 199 101 (61-168) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

703 Kirvesmiehet 176 177 105 (91-122) 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 109 278 161 (133-194) 

705 Putkiasentajat 158 213 126 (108-148) 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 8 203 146 (73-291) 355 184 106 (96-118) 

720 Hitsaajat 6 253 146 (66-325) 148 183 109 (93-128) 

721 Ohutlevysepät 123 199 119 (100-142) 

722 Koneistajat ja sepät 9 170 124 (65-239) 221 207 124 (109-142) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 7 141 104 (50-218) 457 172 101 (92-110) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 6 167 113 (51-252) 27 230 115 (79-168) 

730 Hienomekaanikot ja taideteollisuustyöntekijät 18 161 114 (72-181) 45 168 101 (76-136) 

731 Painopinnanvalmistajat 31 168 111 (78-158) 32 127 81 (57-114) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 23 138 101 (67-151) 17 119 76 (47-122) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 6 205 138 (62-308) 44 135 82 (61-110) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 26 131 93 (63-137) 12 186 106 (60-186) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 77 186 111 (88-138) 

811 Puutavarankäsittelijät 40 156 114 (84-155) 74 149 89 (71-112) 

814 Paperityöntekijät 12 100 74 (42-130) 185 203 119 (103-138) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 47 141 105 (79-140) 88 180 107 (87-132) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 57 182 109 (84-142) 

821 Metallin työstäjät ja betonin valmistajat 7 214 143 (68-301) 34 167 100 (71-139) 

823 Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 23 118 93 (62-140) 54 231 137 (105-179) 

825 Painajat ja paperituotteiden valmistajat 25 155 111 (75-164) 54 167 96 (74-126) 

826 Teolliset ompelijat 77 141 102 (81-127) 11 262 147 (81-266) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 29 123 88 (61-127) 40 222 130 (95-177) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset valmistajat 26 160 114 (77-167) 15 344 190 (114-315) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset valmistajat 11 238 165 (91-298) 

830 Konepaja- ja metallituot. kokoonpanijat 21 181 137 (89-211) 15 217 131 (79-217) 

831 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 89 225 164 (133-202) 18 277 158 (99-250) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 10 152 110 (59-204) 9 168 95 (50-183) 

840 Veturinkuljettajat 38 280 121 (88-166) 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 16 155 110 (67-179) 767 223 132 (123-142) 

843 Koneiden kuljettajat 12 141 89 (50-156) 222 216 127 (111-145) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 65 208 135 (106-172) 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 315 145 106 (95-118) 5 294 179 (74-429) 

912 Siivoojat 620 161 114 (106-124) 17 238 135 (84-216) 

913 Keittiöapulaiset 171 154 108 (93-125) 

914 Kiinteistönhuoltajat 41 158 124 (92-169) 262 195 113 (100-127) 

915 Vahtimestarit 17 176 123 (76-198) 47 189 111 (84-148) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja lipunmyyjät 44 146 105 (78-141) 9 94 61 (32-118) 

931 Sekatyöntekijät 7 200 141 (67-297) 83 238 142 (114-176) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 60 187 136 (106-176) 37 242 139 (101-192) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 57 161 112 (86-145) 217 214 126 (111-144) 

999 Tuntematon 17 170 125 (78-202) 30 223 132 (92-189) 

Kaikki palkansaajat 9095 139 100 8993 169 100 
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Liitetaulukko 14. Ammattien kuolemantapausten määrät, ikävakioitu kuolleisuus (SDR
kuolleet 100 000 kohden) sekä vakioitu kuolleisuussuhde (SMR ja 95 %:n luottamusvälit)
keuhkosyöpäkuolleisuudessa 30–64-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

100 Upseerit 8 14 58 (29-116) 

101 Sotilaat 5 135 312 (130-749) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 7 13 44 (21-91) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 21 23 57 (37-87) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 12 23 52 (29-91) 

123 Asiantuntijajohtajat 9 18 106 (55-203) 33 20 53 (38-74) 

130 Pienyritysten johtajat 9 21 55 (29-105) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 6 14 84 (38-186) 16 24 55 (34-90) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 8 18 46 (23-92) 

212 Maankäytön erityisasiant. 10 22 79 (42-146) 

213 Tekniikan erityisasiant. 37 22 58 (42-80) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 8 16 59 (29-118) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 5 7 38 (16-92) 6 6 16 (7-36) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 

224 Yli- ja osastonhoitajat 11 11 65 (36-118) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 5 18 94 (39-226) 10 15 41 (22-77) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 36 10 61 (44-85) 22 18 41 (27-63) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n opettajat 12 11 64 (36-112) 14 13 36 (21-60) 

234 Lastentarhanopettajat 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 11 16 92 (51-167) 10 24 65 (35-120) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 

242 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiant. 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 5 31 79 (33-190) 

244 Lakimiehet 6 15 41 (18-92) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät 8 12 68 (34-136) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 

247 Psykologit ja terapeutit 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 9 13 73 (38-140) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 12 35 204 (116-359) 11 26 72 (40-129) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 

251 Esiintyvät taitelijat 10 45 121 (65-226) 

260 Papit 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 12 21 47 (27-83) 

300 Teknisten alojen asiant. 10 26 145 (78-270) 16 24 61 (37-100) 

310 Talonrakennusalan asiant. 28 37 95 (65-137) 

311 Maankäytön asiant. 12 21 69 (39-121) 

312 Sähkötekniikan asiant. 15 34 90 (54-150) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 13 38 112 (65-193) 

314 Konetekniikan asiant. 47 30 79 (59-105) 

315 Prosessitekniikan asiant. 16 30 72 (44-118) 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 9 32 100 (52-193) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 5 24 61 (25-146) 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja lennonjohto 

320 Katsastajat ja tarkastajat 6 24 67 (30-150) 

321 Laborantit 13 23 134 (78-230) 7 38 99 (47-207) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 10 27 65 (35-121) 

323 Terveysalan asiant. 8 12 79 (39-158) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 32 8 48 (34-68) 

331 Myyntineuvottelijat ja kiinteistönvälittäjät 18 18 105 (66-166) 55 35 89 (68-116) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 28 11 69 (48-100) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 8 34 85 (42-169) 

335 Toimistonhoitajat 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen välitt. 6 32 169 (76-377) 

340 Johdon sihteerit 16 13 76 (47-124) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja ulosottomiehet 5 36 101 (42-242) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 21 17 98 (64-151) 

343 Verovalmistelijat ja 
sosiaaliturvatoimihenkilöt 

15 15 90 (54-150) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 

345 Poliisit 21 26 71 (46-109) 

346 Palomiehet 10 37 109 (59-203) 

347 Vartijat 19 51 131 (83-205) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja urheilijat 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 

400 Palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 29 18 107 (74-153) 28 

410 Sihteerit 66 20 120 (94-152) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät 9 19 116 (60-223) 29 36 92 (64-132) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 12 29 172 (98-303) 18 37 95 (60-151) 

416 Toimistoapulaiset 24 17 104 (70-155) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 7 44 236 (113-496) 

423 Puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksenhoitajat 19 25 144 (92-225) 

500 Lentoemännät/stuertit, konduktöörit ja 
oppaat 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 41 20 126 (93-171) 

504 Tarjoilijat 30 43 245 (171-350) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 42 11 65 (48-88) 

511 Perus- ja lähihoitajat 31 12 78 (55-111) 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos.alan 
hoitajat 

9 13 79 (41-153) 9 53 96 (50-184) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat 28 14 84 (58-122) 

519 Välinehuoltajat 6 12 73 (33-162) 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 66 16 98 (77-124) 48 53 133 (101-177) 

600 Maanviljelijät 20 67 164 (106-254) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat 31 50 133 (94-190) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 12 68 171 (97-300) 

701 Rakennustyöntekijät 17 83 211 (131-340) 

702 Muurarit ja raudoittajat 8 133 244 (122-487) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

703 Kirvesmiehet 45 46 118 (88-159) 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 33 85 218 (155-306) 

705 Putkiasentajat 48 66 168 (127-223) 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 68 38 91 (71-115) 

720 Hitsaajat 42 52 135 (100-182) 

721 Ohutlevysepät 32 52 136 (96-193) 

722 Koneistajat ja sepät 54 51 135 (103-176) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 124 48 120 (101-143) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 7 64 143 (68-301) 

730 Hienomekaanikot ja 
taideteollisuustyöntekijät 

16 59 160 (98-261) 

731 Painopinnanvalmistajat 5 30 154 (64-369) 5 18 55 (23-132) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 7 48 144 (68-301) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 7 23 59 (28-124) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 5 27 142 (59-341) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 33 77 208 (148-292) 

811 Puutavarankäsittelijät 11 47 246 (136-443) 15 30 80 (49-133) 

814 Paperityöntekijät 55 62 156 (120-203) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 12 38 210 (119-370) 18 36 97 (61-154) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 11 34 91 (50-164) 

821 Metallin työstäjät ja betonin valmistajat 10 52 130 (70-242) 

823 Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 16 70 184 (112-300) 

825 Painajat ja paperituotteiden valmistajat 16 49 129 (79-211) 

826 Teolliset ompelijat 11 20 116 (64-209) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 7 30 169 (81-354) 11 67 159 (88-288) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset 
valmistajat 

829 Kemiallisten tuot. teolliset valmistajat 

830 Konepaja- ja metallituot. kokoonpanijat 6 99 239 (107-532) 

831 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 16 40 241 (148-393) 6 99 249 (112-554) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 

840 Veturinkuljettajat 10 42 151 (81-280) 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 5 52 281 (117-674) 223 66 170 (149-194) 

843 Koneiden kuljettajat 64 62 160 (125-204) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 24 72 216 (145-323) 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 48 22 124 (93-164) 

912 Siivoojat 126 34 181 (152-215) 

913 Keittiöapulaiset 16 14 81 (50-132) 

914 Kiinteistönhuoltajat 9 38 211 (110-405) 69 51 129 (102-163) 

915 Vahtimestarit 5 38 280 (117-674) 9 34 93 (48-178) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja lipunmyyjät 11 32 206 (114-372) 

931 Sekatyöntekijät 25 73 188 (127-278) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 13 39 232 (135-400) 12 77 198 (113-349) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 10 27 155 (83-288) 70 72 183 (145-231) 

999 Tuntematon 6 60 350 (157-778) 8 60 153 (77-306) 

Kaikki palkansaajat 1130 17 100 2043 39 100 
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Liitetaulukko 15. Ammattien kuolemantapausten määrät, ikävakioitu kuolleisuus (SDR
kuolleet 100 000 kohden) sekä vakioitu kuolleisuussuhde (SMR ja 95 %:n luottamusvälit)
verenkiertoelinsairauksien kuolleisuudessa 30–64-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

100 Upseerit 48 105 67 (51-89) 

101 Sotilaat 7 62 86 (41-181) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen 
johtajat 

5 58 133 (55-320) 44 117 78 (58-105) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 69 80 51 (40-64) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 14 22 56 (33-94) 49 83 59 (44-78) 

123 Asiantuntijajohtajat 20 40 105 (68-163) 154 101 66 (56-77) 

130 Pienyritysten johtajat 56 137 90 (69-117) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 16 38 96 (59-157) 82 103 67 (54-83) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 33 73 49 (35-69) 

212 Maankäytön erityisasiant. 33 103 72 (51-101) 

213 Tekniikan erityisasiant. 182 106 70 (61-81) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 25 62 40 (27-60) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 21 105 76 (49-116) 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 13 17 41 (24-71) 82 87 58 (47-72) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 11 26 51 (28-92) 

224 Yli- ja osastonhoitajat 26 28 72 (49-106) 5 203 131 (54-314) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 10 31 79 (43-147) 44 68 50 (37-67) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 95 27 72 (59-88) 138 99 68 (57-80) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n 
opettajat 

37 33 87 (63-120) 98 99 67 (55-82) 

234 Lastentarhanopettajat 9 10 43 (22-82) 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 17 25 63 (39-101) 56 138 94 (72-122) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 6 34 85 (38-190) 18 93 60 (38-96) 

242 Mainonnan ja markkinoinnin 
erityisasiant. 

5 70 46 (19-111) 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 5 23 60 (25-143) 20 144 87 (56-135) 

244 Lakimiehet 8 43 104 (52-207) 35 92 63 (45-88) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät 23 31 84 (56-127) 12 102 70 (40-124) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 7 209 136 (65-286) 

247 Psykologit ja terapeutit 6 22 54 (24-121) 5 81 57 (24-137) 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 17 23 62 (38-99) 8 89 61 (31-123) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 9 26 66 (34-127) 60 155 101 (78-130) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 6 139 105 (47-235) 

251 Esiintyvät taitelijat 27 120 83 (57-121) 

260 Papit 6 80 191 (86-425) 21 74 51 (33-78) 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 10 18 43 (23-81) 68 105 71 (56-90) 

300 Teknisten alojen asiant. 10 25 64 (34-119) 98 146 99 (81-120) 

310 Talonrakennusalan asiant. 80 107 71 (57-88) 

311 Maankäytön asiant. 66 151 102 (80-130) 

312 Sähkötekniikan asiant. 49 113 77 (58-101) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 36 117 75 (54-104) 

314 Konetekniikan asiant. 203 134 89 (78-102) 

315 Prosessitekniikan asiant. 72 131 87 (69-110) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 15 146 93 (56-154) 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 8 61 160 (80-320) 29 126 84 (58-120) 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 30 152 97 (68-139) 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja 
lennonjohto 

320 Katsastajat ja tarkastajat 33 145 98 (70-138) 

321 Laborantit 26 45 115 (78-169) 24 133 89 (60-133) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 58 155 101 (78-130) 

323 Terveysalan asiant. 13 27 55 (32-94) 17 129 90 (56-145) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 8 29 58 (29-116) 9 268 119 (62-229) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 81 20 54 (44-67) 

331 Myyntineuvottelijat ja 
kiinteistönvälittäjät 

34 33 84 (60-118) 196 117 79 (69-91) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 78 33 89 (71-111) 15 83 68 (41-113) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 9 29 80 (41-153) 35 145 96 (69-134) 

335 Toimistonhoitajat 13 37 93 (54-161) 9 120 84 (44-162) 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen välitt. 7 36 87 (41-182) 

340 Johdon sihteerit 42 35 87 (65-118) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja ulosottomiehet 15 126 82 (49-136) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 41 33 83 (61-113) 5 81 50 (21-120) 

343 Verovalmistelijat ja 
sosiaaliturvatoimihenkilöt 

28 29 73 (51-106) 17 129 90 (56-146) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 30 158 111 (78-159) 

345 Poliisit 97 119 81 (67-99) 

346 Palomiehet 35 134 88 (63-122) 

347 Vartijat 80 208 139 (111-173) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja 
urheilijat 

9 38 101 (52-194) 11 90 62 (34-112) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 9 36 100 (52-191) 

400 Palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 81 52 131 (105-163) 10 111 72 (39-134) 

410 Sihteerit 137 43 109 (92-129) 12 184 119 (67-209) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan 
toimistotyöntekijät 

23 50 128 (85-193) 124 154 103 (86-122) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 20 49 126 (81-195) 109 218 140 (116-169) 

416 Toimistoapulaiset 70 51 130 (102-164) 17 177 119 (74-191) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 

423 Puhelinvaihteen- ja 
hätäkeskuksenhoitajat 

37 50 124 (89-170) 

500 Lentoemännät/stuertit, konduktöörit 
ja oppaat 

16 108 83 (51-136) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 85 44 113 (91-139) 18 106 71 (45-113) 

504 Tarjoilijat 49 66 169 (128-223) 21 225 146 (95-224) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 114 32 80 (66-96) 

511 Perus- ja lähihoitajat 87 35 101 (82-125) 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos. 
alan hoitajat 

19 26 76 (48-119) 48 171 119 (90-158) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset 
avustajat 

87 44 113 (92-139) 20 391 249 (160-385) 

519 Välinehuoltajat 18 42 95 (60-151) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 159 40 102 (87-119) 162 161 106 (91-124) 

600 Maanviljelijät 9 52 137 (71-263) 48 148 102 (77-136) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja 
kalastajat 

20 70 183 (118-283) 116 185 125 (104-150) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 46 249 167 (125-222) 

701 Rakennustyöntekijät 50 245 153 (116-201) 

702 Muurarit ja raudoittajat 11 116 80 (45-145) 

703 Kirvesmiehet 144 143 95 (81-112) 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 88 215 143 (116-176) 

705 Putkiasentajat 121 164 108 (90-129) 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 284 141 93 (83-104) 

720 Hitsaajat 133 165 109 (92-129) 

721 Ohutlevysepät 115 188 124 (103-148) 

722 Koneistajat ja sepät 198 188 123 (107-141) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 441 161 107 (98-118) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 23 132 102 (68-154) 

730 Hienomekaanikot ja 
taideteollisuustyöntekijät 

12 106 267 (151-469) 43 163 108 (80-146) 

731 Painopinnanvalmistajat 9 49 118 (62-227) 34 144 96 (68-134) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 5 29 76 (32-183) 18 141 87 (55-138) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 58 178 118 (91-153) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 11 54 137 (76-247) 11 161 107 (59-193) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 88 208 141 (114-173) 

811 Puutavarankäsittelijät 21 83 208 (136-
320) 

121 239 160 (134-191) 

814 Paperityöntekijät 5 34 110 (46-264) 168 178 120 (103-140) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 24 74 183 (122-272) 117 243 158 (132-189) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 57 192 123 (95-160) 

821 Metallin työstäjät ja betonin valmistajat 44 217 143 (106-192) 

823 Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 12 77 170 (96-299) 38 158 105 (76-144) 

825 Painajat ja paperituotteiden valmistajat 14 90 216 (128-
364) 

68 195 131 (103-166) 

826 Teolliset ompelijat 28 55 133 (92-192) 7 168 102 (49-214) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 19 78 202 (129-316) 38 199 135 (98-186) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset 
valmistajat 

7 43 104 (50-219) 15 303 204 (123-338) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset valmistajat 

830 Konepaja- ja metallituot. kokoonpanijat 6 59 137 (62-305) 17 251 161 (100-259) 

831 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 18 44 119 (75-189) 9 136 85 (44-163) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 5 95 190 (79-457) 9 156 105 (55-203) 

840 Veturinkuljettajat 34 193 106 (76-149) 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 7 67 166 (79-347) 752 218 144 (134-155) 

843 Koneiden kuljettajat 6 87 157 (71-350) 238 229 152 (134-173) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 60 201 138 (107-177) 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 107 48 124 (103-150) 

912 Siivoojat 247 60 154 (136-175) 18 247 156 (99-248) 

913 Keittiöapulaiset 53 45 115 (88-150) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

914 Kiinteistönhuoltajat 24 81 240 (161-359) 279 209 138 (122-155) 

915 Vahtimestarit 11 133 262 (145-473) 56 219 151 (116-196) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja 
lipunmyyjät 

13 42 104 (61-180) 23 258 174 (116-262) 

931 Sekatyöntekijät 81 232 154 (124-192) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 15 48 118 (71-196) 29 184 121 (84-175) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 28 79 189 (130-274) 222 211 142 (125-162) 

999 Tuntematon 10 95 245 (132-455) 24 182 122 (82-182) 

Kaikki palkansaajat 2578 39 100 8066 150 100 
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Liitetaulukko 16. Ammattien kuolemantapausten määrät, ikävakioitu kuolleisuus (SDR kuolleet
100 000 kohden) sekä vakioitu kuolleisuussuhde (SMR ja 95 %:n luottamusvälit) tapaturma- ja
väkivaltakuolleisuudessa 30–64-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

100 Upseerit 65 79 102 (80-130) 

101 Sotilaat 9 142 134 (70-257) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 14 40 70 (42-119) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 6 43 164 (74-365) 42 56 70 (52-95) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 5 9 45 (19-107) 20 41 61 (40-95) 

123 Asiantuntijajohtajat 10 22 100 (54-186) 75 53 69 (55-86) 

130 Pienyritysten johtajat 8 81 353 (176-705) 15 48 52 (31-85) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 6 9 52 (24-117) 57 60 74 (57-96) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 18 40 52 (33-82) 

212 Maankäytön erityisasiant. 10 38 53 (29-99) 

213 Tekniikan erityisasiant. 5 48 197 (82-474) 80 44 54 (43-67) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 25 38 53 (36-79) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 5 31 36 (15-87) 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 30 30 149 (104-213) 78 88 113 (90-141) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 9 15 90 (47-173) 

224 Yli- ja osastonhoitajat 7 8 46 (22-97) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 5 18 87 (36-208) 29 55 76 (53-110) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 48 15 70 (53-93) 69 52 68 (53-86) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n 
opettajat 

13 12 61 (36-106) 55 63 86 (66-112) 

234 Lastentarhanopettajat 10 11 55 (30-103) 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 13 18 86 (50-149) 21 51 70 (46-107) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 5 29 134 (56-322) 10 53 68 (37-127) 

242 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiant. 5 62 89 (37-214) 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 6 60 64 (29-143) 

244 Lakimiehet 9 45 192 (100-370) 25 71 93 (63-138) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät 21 33 157 (102-
240) 

15 129 166 (100-276) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 

247 Psykologit ja terapeutit 5 17 84 (35-203) 5 79 118 (49-284) 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 15 20 97 (58-160) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 10 30 135 (73-251) 25 65 84 (57-125) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 

251 Esiintyvät taitelijat 12 52 68 (39-120) 

260 Papit 13 64 75 (44-130) 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 9 15 79 (41-151) 39 66 86 (63-118) 

300 Teknisten alojen asiant. 6 15 66 (30-147) 43 68 89 (66-120) 

310 Talonrakennusalan asiant. 41 57 74 (54-100) 

311 Maankäytön asiant. 18 55 64 (40-101) 

312 Sähkötekniikan asiant. 28 68 88 (61-127) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 16 40 55 (34-90) 

314 Konetekniikan asiant. 93 65 83 (68-102) 

315 Prosessitekniikan asiant. 26 49 68 (46-99) 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 7 48 61 (29-128) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 5 41 188 (78-451) 23 102 130 (87-196) 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 10 60 70 (38-130) 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja 
lennonjohto 

6 81 78 (35-173) 

320 Katsastajat ja tarkastajat 10 46 64 (35-120) 

321 Laborantit 8 13 63 (31-126) 9 53 69 (36-133) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 20 54 75 (48-116) 

323 Terveysalan asiant. 13 16 77 (45-133) 6 62 72 (33-161) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 7 12 64 (30-133) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 95 22 105 (86-128) 17 94 150 (93-241) 

331 Myyntineuvottelijat ja kiinteistönvälittäjät 24 22 97 (65-144) 112 63 81 (67-97) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 26 11 52 (35-76) 11 64 82 (46-148) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 7 31 127 (61-266) 16 69 88 (54-144) 

335 Toimistonhoitajat 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen välitt. 11 145 208 (115-376) 

340 Johdon sihteerit 23 19 93 (62-140) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja ulosottomiehet 6 53 73 (33-161) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 22 18 83 (55-127) 6 60 98 (44-219) 

343 Verovalmistelijat ja 
sosiaaliturvatoimihenkilöt 

16 18 90 (55-147) 5 38 53 (22-127) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 26 86 141 (96-208) 

345 Poliisit 63 69 92 (72-117) 

346 Palomiehet 26 69 95 (65-140) 

347 Vartijat 32 82 100 (71-141) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja urheilijat 5 20 87 (36-210) 11 84 106 (59-192) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 

400 Palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 27 18 84 (57-122) 5 49 65 (27-157) 

410 Sihteerit 69 22 103 (81-130) 5 70 91 (38-219) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan 
toimistotyöntekijät 

14 30 140 (83-236) 41 53 69 (50-93) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 9 26 121 (63-233) 56 97 119 (92-155) 

416 Toimistoapulaiset 36 27 122 (88-170) 8 74 79 (40-158) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 5 28 96 (40-230) 

423 Puhelinvaihteen- ja 
hätäkeskuksenhoitajat 

10 13 63 (34-117) 

500 Lentoemännät/stuertit, konduktöörit ja 
oppaat 

7 115 75 (36-157) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 42 22 105 (78-142) 19 44 85 (54-134) 

504 Tarjoilijat 22 26 128 (84-194) 13 93 112 (65-194) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 65 19 83 (65-106) 

511 Perus- ja lähihoitajat 55 22 108 (83-141) 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos.alan 
hoitajat 

17 24 114 (71-184) 53 149 200 (153-262) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset 
avustajat 

36 22 97 (70-134) 5 97 153 (64-369) 

519 Välinehuoltajat 11 24 120 (66-216) 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 74 21 95 (75-119) 82 62 82 (66-102) 

600 Maanviljelijät 5 32 139 (58-334) 22 75 95 (62-144) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat 6 22 97 (44-216) 69 106 133 (105-168) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 21 109 142 (93-218) 

701 Rakennustyöntekijät 33 130 171 (121-240) 

702 Muurarit ja raudoittajat 10 95 117 (63-217) 

703 Kirvesmiehet 97 92 116 (95-141) 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 52 113 144 (110-189) 

705 Putkiasentajat 72 93 121 (96-152) 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 185 83 103 (89-119) 

720 Hitsaajat 95 114 146 (119-178) 

721 Ohutlevysepät 77 114 150 (120-187) 

722 Koneistajat ja sepät 115 96 123 (103-148) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 241 82 106 (93-120) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 15 72 86 (52-142) 

730 Hienomekaanikot ja 
taideteollisuustyöntekijät 

23 82 105 (70-158) 

731 Painopinnanvalmistajat 8 33 43 (21-85) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 22 138 163 (107-247) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 39 101 128 (93-175) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 9 119 149 (77-286) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 47 107 138 (104-184) 

811 Puutavarankäsittelijät 57 102 130 (100-168) 

814 Paperityöntekijät 113 117 148 (123-178) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 11 43 186 (103-
336) 

52 95 124 (94-163) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 25 88 110 (75-163) 

821 Metallin työstäjät ja betonin valmistajat 24 101 137 (92-204) 

823 Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 21 80 93 (61-143) 

825 Painajat ja paperituotteiden valmistajat 35 83 105 (75-146) 

826 Teolliset ompelijat 8 15 72 (36-143) 5 95 119 (49-285) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 5 21 107 (44-256) 22 103 131 (87-200) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset 
valmistajat 

6 96 116 (52-258) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset valmistajat 

830 Konepaja- ja metallituot. kokoonpanijat 9 102 132 (69-253) 

831 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 11 26 126 (70-228) 6 73 77 (35-171) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 6 106 124 (56-276) 

840 Veturinkuljettajat 31 150 133 (94-190) 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 364 99 126 (114-140) 

843 Koneiden kuljettajat 111 105 134 (111-162) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 30 101 131 (92-187) 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 60 37 158 (123-
204) 

912 Siivoojat 102 35 146 (120-177) 10 79 138 (74-257) 

913 Keittiöapulaiset 21 19 91 (59-140) 

914 Kiinteistönhuoltajat 6 48 152 (68-339) 97 79 101 (83-123) 

915 Vahtimestarit 23 95 127 (84-190) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja 
lipunmyyjät 

7 26 124 (59-260) 6 68 77 (35-172) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

931 Sekatyöntekijät 38 102 134 (97-184) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 13 53 216 (126-373) 16 88 121 (74-198) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 6 19 86 (39-192) 136 118 146 (124-173) 

999 Tuntematon 10 90 108 (58-200) 

Kaikki palkansaajat 1372 22 100 4374 78 100 
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Liitetaulukko 17. Ammattien kuolemantapausten määrät, ikävakioitu kuolleisuus (SDR kuolleet 100
000 kohden) sekä vakioitu kuolleisuussuhde (SMR ja 95 %:n luottamusvälit) alkoholikuolleisuudessa
30–64-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

100 Upseerit 73 119 86 (68-108) 

101 Sotilaat 12 107 130 (74-229) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen 
johtajat 

23 81 71 (47-107) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 60 85 63 (49-81) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 16 28 123 (75-200) 26 46 49 (34-72) 

123 Asiantuntijajohtajat 10 20 88 (48-164) 107 75 62 (52-75) 

130 Pienyritysten johtajat 5 48 194 (81-467) 32 95 71 (50-100) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 5 11 42 (17-101) 68 72 60 (48-77) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 30 67 57 (40-81) 

212 Maankäytön erityisasiant. 17 67 58 (36-93) 

213 Tekniikan erityisasiant. 114 64 52 (44-63) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 33 60 52 (37-74) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 11 66 53 (29-96) 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 13 16 62 (36-107) 73 83 69 (55-87) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 5 11 49 (20-118) 

224 Yli- ja osastonhoitajat 12 14 67 (38-118) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 31 59 54 (38-76) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 44 13 59 (44-80) 109 82 70 (58-85) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n opettajat 15 14 62 (38-103) 68 72 67 (53-85) 

234 Lastentarhanopettajat 5 11 29 (12-69) 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 18 25 109 (68-173) 32 84 70 (50-99) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 8 42 36 (18-73) 

242 Mainonnan ja markkinoinnin 
erityisasiant. 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 6 29 130 (59-290) 10 82 67 (36-124) 

244 Lakimiehet 9 44 182 (95-351) 20 58 49 (32-76) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät 19 30 128 (81-200) 12 106 88 (50-154) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 

247 Psykologit ja terapeutit 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 9 12 52 (27-101) 9 105 82 (43-157) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 19 57 240 (153-376) 36 95 80 (58-111) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 7 169 149 (71-313) 

251 Esiintyvät taitelijat 26 125 102 (70-150) 

260 Papit 6 40 22 (10-50) 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 7 12 55 (26-115) 50 81 71 (54-94) 

300 Teknisten alojen asiant. 8 19 80 (40-160) 54 84 73 (56-95) 

310 Talonrakennusalan asiant. 66 94 77 (61-98) 

311 Maankäytön asiant. 35 103 80 (57-111) 

312 Sähkötekniikan asiant. 38 89 78 (57-107) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 44 125 105 (78-141) 

314 Konetekniikan asiant. 147 101 85 (72-100) 

315 Prosessitekniikan asiant. 50 97 82 (62-109) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 13 111 81 (47-139) 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 9 82 320 (166-614) 33 157 127 (90-179) 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 20 104 87 (56-135) 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja 
lennonjohto 

7 73 62 (29-130) 

320 Katsastajat ja tarkastajat 22 96 90 (59-137) 

321 Laborantit 13 22 95 (55-163) 28 162 138 (95-200) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 21 60 51 (33-78) 

323 Terveysalan asiant. 19 28 107 (69-168) 8 81 64 (32-129) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 5 9 45 (19-108) 6 47 68 (31-152) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 78 18 80 (64-100) 8 41 51 (26-103) 

331 Myyntineuvottelijat ja kiinteistönvälittäjät 30 28 115 (80-164) 169 97 83 (71-96) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 42 17 74 (55-100) 16 88 83 (51-135) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 9 36 146 (76-281) 19 84 69 (44-108) 

335 Toimistonhoitajat 6 19 85 (38-190) 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen välitt. 7 28 132 (63-277) 11 167 141 (78-254) 

340 Johdon sihteerit 33 27 119 (85-168) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja ulosottomiehet 10 89 77 (41-143) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 29 24 100 (70-145) 7 87 81 (39-169) 

343 Verovalmistelijat ja 
sosiaaliturvatoimihenkilöt 

16 18 80 (49-131) 6 47 42 (19-94) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 26 98 101 (69-148) 

345 Poliisit 99 112 95 (78-116) 

346 Palomiehet 38 106 97 (70-133) 

347 Vartijat 51 126 107 (81-141) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja 
urheilijat 

5 26 83 (35-200) 15 118 99 (60-164) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 

400 Palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 39 25 109 (80-149) 6 57 53 (24-119) 

410 Sihteerit 89 28 120 (97-147) 10 145 121 (65-224) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan 
toimistotyöntekijät 

12 26 111 (63-195) 65 82 71 (56-90) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 10 27 119 (64-220) 78 131 112 (90-140) 

416 Toimistoapulaiset 40 29 126 (92-172) 14 124 102 (61-173) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 11 61 212 (117-382) 

423 Puhelinvaihteen- ja 
hätäkeskuksenhoitajat 

24 33 135 (90-201) 

500 Lentoemännät/stuertit, koNduktöörit ja 
oppaat 

16 177 105 (64-171) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 28 15 64 (44-92) 27 80 93 (64-135) 

504 Tarjoilijat 37 45 204 (148-281) 30 243 194 (135-277) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 65 18 74 (58-94) 

511 Perus- ja lähihoitajat 50 20 88 (67-117) 5 170 160 (67-385) 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos.alan 
hoitajat 

15 21 91 (55-151) 57 168 147 (114-191) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset 
avustajat 

34 19 81 (58-114) 

519 Välinehuoltajat 10 24 96 (51-178) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 5 37 188 (78-451) 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 95 26 110 (90-135) 128 111 91 (77-109) 

600 Maanviljelijät 29 99 84 (58-120) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat 7 27 108 (51-226) 90 139 114 (93-141) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 29 155 131 (91-189) 

701 Rakennustyöntekijät 42 177 147 (109-199) 

702 Muurarit ja raudoittajat 16 153 127 (78-208) 

703 Kirvesmiehet 144 137 114 (97-134) 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 87 192 165 (133-203) 

705 Putkiasentajat 126 165 139 (117-165) 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 306 138 114 (102-127) 

720 Hitsaajat 155 180 153 (131-179) 

721 Ohutlevysepät 110 168 141 (117-170) 

722 Koneistajat ja sepät 191 165 137 (119-158) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 370 127 107 (97-119) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 21 132 89 (58-137) 

730 Hienomekaanikot ja 
taideteollisuustyöntekijät 

31 111 95 (67-135) 

731 Painopinnanvalmistajat 5 20 94 (39-226) 22 86 77 (51-117) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 20 127 104 (67-162) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 44 115 100 (75-135) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 6 32 136 (61-303) 10 133 113 (61-209) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 83 191 161 (130-200) 

811 Puutavarankäsittelijät 8 34 145 (72-289) 79 146 122 (98-152) 

814 Paperityöntekijät 192 196 165 (144-191) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 9 40 134 (69-257) 88 169 141 (114-174) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 43 147 122 (90-164) 

821 Metallin työstäjät ja betonin valmistajat 31 140 120 (84-170) 

823 Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 42 161 129 (95-175) 

825 Painajat ja paperituotteiden valmistajat 5 33 142 (59-342) 66 167 138 (108-176) 

826 Teolliset ompelijat 10 19 78 (42-145) 8 132 134 (67-267) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 9 38 171 (89-329) 24 115 97 (65-145) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset 
valmistajat 

10 73 281 (151-522) 7 114 99 (47-209) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset valmistajat 

830 Konepaja- ja metallituot. kokoonpanijat 11 119 114 (63-206) 

831 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 12 31 125 (71-220) 7 80 67 (32-141) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 5 92 69 (29-167) 

840 Veturinkuljettajat 47 244 135 (101-180) 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 529 150 125 (114-136) 

843 Koneiden kuljettajat 5 44 238 (99-572) 164 157 131 (112-153) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 54 173 150 (115-196) 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 51 31 116 (89-153) 

912 Siivoojat 120 37 149 (124-178) 17 190 168 (104-270) 

913 Keittiöapulaiset 21 19 84 (54-128) 

914 Kiinteistönhuoltajat 11 73 240 (133-433) 185 149 126 (109-146) 

815 Vahtimestarit 46 200 168 (126-225) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SDR SMR 95 % lv Kuolleet SDR SMR 95 % lv 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja 
lipunmyyjät 

7 27 111 (53-233) 18 197 162 (102-257) 

931 Sekatyöntekijät 70 191 163 (129-206) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 17 59 248 (154-400) 33 194 166 (118-233) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 11 35 140 (77-253) 197 176 147 (128-169) 

999 Tuntematon 7 76 351 (167-736) 12 104 87 (49-153) 

Kaikki palkansaajat 1511 23 100 6546 119 100 

203 



 

 

 

 

    

      

         

         

          

          

         

         

          

         

         

         

          

         

          

          

          

          

          

 
 

        

      

          

         

         

         

          

         

         

          

         

         

         

          

          

         

         

         

         

         

          

         

 

Liitetaulukko 18. Ammattien koulutusvakioitu ja tulovakioitu kuolleisuussuhde (SMR ja 95 %:n
luottamusvälit) kokonaiskuolleisuudessa 30–64-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Koulutusvakioitu Tulovakioitu 

Naiset Miehet Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike SMR 95 % lv SMR 95 % lv SMR 95 % lv SMR 95 % lv 

100 Upseerit 99 (87-114) 87 (76-100) 

101 Sotilaat 127 (70-229) 115 (82-160) 148 (82-267) 114 (81-159) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen 
johtajat 

140 (96-204) 101 (86-120) 132 (91-193) 101 (86-120) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 93 (67-129) 78 (69-87) 95 (68-132) 82 (73-92) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 94 (79-113) 84 (73-98) 88 (74-105) 81 (69-93) 

123 Asiantuntijajohtajat 108 (90-129) 79 (72-86) 105 (87-126) 81 (74-88) 

130 Pienyritysten johtajat 144 (105-197) 86 (73-100) 142 (104-194) 85 (72-99) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 108 (90-131) 87 (78-98) 106 (88-128) 87 (77-97) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 94 (56-159) 81 (68-96) 87 (52-147) 69 (58-81) 

212 Maankäytön erityisasiant. 117 (61-225) 99 (82-119) 109 (57-210) 90 (74-108) 

213 Tekniikan erityisasiant. 143 (97-212) 92 (85-100) 136 (92-201) 83 (76-90) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 104 (50-219) 76 (64-91) 101 (48-212) 69 (58-83) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 107 (59-193) 84 (65-109) 99 (55-179) 71 (55-92) 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 96 (82-112) 89 (79-99) 90 (77-105) 84 (75-94) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 87 (71-107) 194 (97-388) 79 (64-97) 150 (75-300) 

224 Yli- ja osastonhoitajat 100 (86-115) 120 (67-218) 93 (81-107) 87 (48-158) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 113 (90-143) 89 (77-103) 106 (84-133) 84 (73-96) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 97 (90-105) 95 (87-104) 91 (84-98) 81 (74-89) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n 
opettajat 

94 (82-108) 89 (79-99) 88 (77-101) 78 (70-87) 

234 Lastentarhanopettajat 77 (63-95) 67 (55-82) 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 100 (85-118) 101 (87-118) 94 (80-110) 90 (77-104) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 110 (82-149) 81 (63-104) 106 (78-143) 74 (57-95) 

242 Mainonnan ja markkinoinnin 
erityisasiant. 

97 (58-164) 67 (44-105) 99 (59-168) 67 (43-104) 

243 Muut liike- ja järjestöelämän 
asiant. 

113 (86-148) 114 (91-142) 112 (85-146) 125 (100-156) 

244 Lakimiehet 118 (89-156) 100 (85-119) 110 (83-146) 92 (78-110) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja 
museotyöntekijät 

109 (93-126) 95 (71-126) 101 (87-118) 75 (56-99) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 97 (64-147) 121 (75-195) 90 (60-137) 103 (64-166) 

247 Psykologit ja terapeutit 87 (66-114) 110 (73-166) 80 (61-105) 86 (57-129) 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 108 (93-126) 82 (57-117) 101 (87-118) 63 (44-90) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 138 (114-167) 116 (101-133) 138 (114-167) 125 (109-144) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 133 (75-234) 112 (73-172) 133 (76-235) 116 (75-177) 

251 Esiintyvät taitelijat 65 (40-107) 99 (82-120) 65 (40-107) 96 (79-117) 

260 Papit 100 (61-163) 69 (55-88) 93 (57-152) 60 (47-75) 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 93 (77-111) 104 (92-118) 88 (73-105) 90 (80-102) 

300 Teknisten alojen asiant. 90 (73-110) 93 (83-105) 92 (75-113) 91 (81-102) 

310 Talonrakennusalan asiant. 129 (67-248) 111 (99-123) 119 (62-229) 88 (79-98) 

311 Maankäytön asiant. 70 (44-111) 98 (85-113) 71 (45-112) 84 (73-97) 

312 Sähkötekniikan asiant. 284 (118-681) 109 (95-126) 286 (119-687) 98 (84-113) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 97 (50-186) 106 (90-124) 107 (56-206) 106 (90-124) 

314 Konetekniikan asiant. 118 (56-249) 100 (93-108) 122 (58-257) 92 (86-100) 

204 



 

    

         

          

         

      

     

         

          

         

         

          

          

         

          

         

         

         

          

         

          

         

          

     

     

         

         

          

         

         

         

          

          

      

         

 
 

        

         

         

          

          

 

Koulutusvakioitu Tulovakioitu 

Naiset Miehet Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike SMR 95 % lv SMR 95 % lv SMR 95 % lv SMR 95 % lv 

315 Prosessitekniikan asiant. 108 (62-191) 90 (79-103) 112 (64-198) 95 (83-108) 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 108 (75-156) 101 (78-131) 118 (82-170) 110 (85-142) 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 125 (92-170) 92 (77-111) 133 (98-181) 99 (82-119) 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 120 (99-146) 122 (100-148) 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja 
lennonjohto 

73 (51-106) 87 (60-127) 

320 Katsastajat ja tarkastajat 84 (35-202) 104 (85-128) 90 (37-216) 89 (72-109) 

321 Laborantit 101 (86-119) 88 (71-109) 105 (89-124) 86 (70-107) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 93 (55-156) 108 (93-126) 82 (48-138) 88 (75-102) 

323 Terveysalan asiant. 83 (70-99) 94 (72-124) 79 (67-94) 77 (59-101) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 72 (56-93) 104 (70-154) 64 (50-83) 76 (52-113) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 91 (85-98) 94 (67-133) 82 (76-88) 62 (44-87) 

331 Myyntineuvottelijat ja 
kiinteistönvälittäjät 

101 (89-114) 94 (87-101) 105 (93-118) 97 (90-104) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 85 (78-93) 92 (72-118) 91 (83-99) 88 (69-113) 

334 Myymälän- ja 
huoltoasemanhoitajat 

97 (77-122) 89 (74-107) 108 (86-136) 97 (80-117) 

335 Toimistonhoitajat 90 (71-114) 107 (75-152) 89 (71-113) 101 (71-144) 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen 
välitt. 

116 (89-151) 107 (74-154) 108 (83-140) 82 (57-119) 

340 Johdon sihteerit 100 (89-113) 74 (38-142) 98 (87-110) 60 (31-115) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja 
ulosottomiehet 

98 (61-158) 84 (63-111) 103 (64-165) 91 (69-120) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 100 (89-112) 95 (65-140) 97 (87-109) 73 (49-107) 

343 Verovalmistelijat ja 
sosiaaliturvatoimihenkilöt 

99 (87-114) 120 (93-156) 96 (84-110) 91 (70-118) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 180 (93-345) 92 (75-112) 193 (101-371) 99 (81-122) 

345 Poliisit 97 (87-108) 89 (80-99) 

346 Palomiehet 82 (69-97) 93 (78-111) 

347 Vartijat 75 (45-127) 106 (93-121) 79 (47-134) 109 (95-124) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja 
urheilijat 

89 (67-117) 85 (64-111) 87 (66-114) 74 (56-97) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 91 (68-121) 46 (29-72) 85 (64-113) 39 (25-62) 

400 Palkanlaskijat ja 
vakuutuskäsittelijät 

107 (97-118) 93 (67-129) 112 (102-124) 80 (57-110) 

410 Sihteerit 109 (102-117) 114 (82-159) 106 (99-114) 91 (65-127) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan 
toimistotyöntekijät 

98 (82-118) 86 (77-95) 104 (87-125) 87 (79-97) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 94 (77-114) 104 (94-116) 101 (83-123) 101 (91-113) 

416 Toimistoapulaiset 119 (108-131) 113 (87-147) 120 (109-132) 107 (82-139) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 111 (84-146) 113 (86-148) 

423 Puhelinvaihteen- ja 
hätäkeskuksenhoitajat 

120 (106-137) 113 (65-194) 123 (108-140) 111 (65-191) 

500 Lentoemännät/stuertit, koduktöörit 
ja oppaat 

91 (63-132) 71 (54-94) 94 (65-136) 84 (64-110) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 99 (91-109) 88 (71-108) 97 (88-106) 89 (73-110) 

504 Tarjoilijat 129 (114-146) 134 (107-168) 135 (120-153) 136 (109-170) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 81 (76-87) 137 (57-329) 84 (79-91) 122 (51-292) 

511 Perus- ja lähihoitajat 95 (87-103) 133 (80-221) 96 (88-105) 125 (75-207) 
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Koulutusvakioitu Tulovakioitu 

Naiset Miehet Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike SMR 95 % lv SMR 95 % lv SMR 95 % lv SMR 95 % lv 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos. 
alan hoitajat 

92 (78-108) 122 (105-141) 94 (80-111) 116 (101-135) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset 
avustajat 

93 (85-102) 141 (103-192) 94 (85-103) 132 (97-180) 

519 Välinehuoltajat 80 (66-98) 78 (64-96) 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 81 (53-123) 81 (53-123) 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 92 (86-98) 95 (87-103) 95 (89-101) 92 (85-100) 

600 Maanviljelijät 94 (69-129) 102 (88-118) 95 (70-129) 99 (85-114) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja 
kalastajat 

107 (86-134) 94 (85-105) 107 (86-135) 92 (83-103) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 111 (93-133) 121 (101-144) 

701 Rakennustyöntekijät 205 (85-492) 133 (114-154) 214 (89-514) 131 (112-152) 

702 Muurarit ja raudoittajat 82 (61-111) 85 (64-115) 

703 Kirvesmiehet 89 (82-97) 90 (83-98) 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 133 (119-148) 140 (126-156) 

705 Putkiasentajat 106 (97-117) 111 (102-122) 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-
asentajat 

124 (72-214) 91 (86-97) 141 (82-243) 100 (94-106) 

720 Hitsaajat 108 (54-217) 108 (99-118) 118 (59-235) 113 (103-123) 

721 Ohutlevysepät 114 (103-126) 117 (106-129) 

722 Koneistajat ja sepät 107 (65-178) 109 (101-117) 121 (73-200) 113 (105-122) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 70 (36-135) 93 (89-98) 76 (39-145) 95 (90-100) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 77 (38-153) 97 (78-120) 83 (41-166) 99 (80-123) 

730 Hienomekaanikot ja 
taideteollisuustyöntekijät 

125 (91-172) 97 (82-114) 137 (100-189) 102 (87-121) 

731 Painopinnanvalmistajat 100 (77-131) 76 (63-93) 112 (86-146) 82 (68-100) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 77 (55-109) 82 (65-104) 83 (59-117) 90 (71-115) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 120 (65-223) 89 (76-103) 126 (68-235) 84 (72-98) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 90 (67-120) 105 (78-142) 90 (67-120) 103 (76-140) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 53 (22-128) 110 (98-124) 63 (26-151) 137 (122-155) 

811 Puutavarankäsittelijät 115 (92-143) 105 (94-117) 133 (107-166) 110 (99-123) 

814 Paperityöntekijät 89 (61-129) 113 (104-122) 108 (74-156) 162 (150-175) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 109 (89-133) 111 (99-124) 115 (94-141) 126 (113-140) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 307 (128-
736) 

105 (91-122) 339 (141-815) 123 (106-142) 

821 Metallin työstäjät ja betonin 
valmistajat 

94 (49-181) 109 (92-129) 108 (56-208) 116 (98-138) 

823 Muovi- ja kumituotteiden 
valmistajat 

99 (75-132) 101 (86-119) 111 (84-148) 112 (95-132) 

825 Painajat ja paperituotteiden 
valmistajat 

119 (91-156) 98 (85-112) 135 (103-177) 112 (97-128) 

826 Teolliset ompelijat 93 (78-110) 102 (70-147) 94 (79-111) 105 (73-153) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 101 (79-129) 104 (87-124) 115 (90-147) 114 (95-136) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset 
valmistajat 

109 (82-144) 129 (94-176) 121 (91-160) 138 (101-189) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset 
valmistajat 

115 (69-191) 82 (41-164) 127 (77-211) 82 (41-163) 

206 



 

    

 
 

        

 
 

        

          

     

         

          

      

          

         

          

         

         

 
 

        

  
 

   
 

  

         

         

  
 

      

     

 

Koulutusvakioitu Tulovakioitu 

Naiset Miehet Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike SMR 95 % lv SMR 95 % lv SMR 95 % lv SMR 95 % lv 

830 Konepaja- ja metallituot. 
kokoonpanijat 

120 (87-166) 119 (90-156) 137 (99-189) 124 (94-164) 

831 Elektronisten laitteiden 
kokoonpanijat 

123 (104-146) 96 (71-130) 140 (118-166) 106 (78-144) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 112 (72-174) 81 (55-117) 122 (79-190) 82 (57-120) 

840 Veturinkuljettajat 103 (87-123) 143 (120-170) 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 101 (70-146) 110 (106-115) 110 (76-159) 114 (109-118) 

843 Koneiden kuljettajat 104 (71-151) 112 (104-120) 124 (85-181) 120 (112-130) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 109 (94-125) 120 (104-139) 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 106 (98-115) 131 (75-231) 109 (101-119) 122 (69-214) 

912 Siivoojat 114 (108-121) 142 (111-181) 117 (111-124) 141 (110-180) 

913 Keittiöapulaiset 104 (93-117) 99 (45-221) 104 (93-117) 93 (42-206) 

914 Kiinteistönhuoltajat 148 (121-181) 108 (100-115) 154 (126-189) 104 (97-111) 

915 Vahtimestarit 135 (97-187) 127 (109-147) 142 (102-197) 121 (105-141) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja 
lipunmyyjät 

100 (81-125) 106 (80-139) 105 (85-131) 101 (77-133) 

931 Sekatyöntekijät 167 (103-
273) 

128 (113-144) 176 (108-
287) 

126 (112-143) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 131 (109-157) 119 (99-144) 145 (121-175) 136 (113-164) 

933 Rahdinkäsittelijät ja 
varastotyöntekijät 

115 (96-138) 121 (113-130) 125 (104-150) 126 (117-135) 

999 Tuntematon 166 (122-
225) 

126 (102-156) 164 (121-223) 117 (95-146) 

Kaikki palkansaajat 100 100 100 100 
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Liitetaulukko 19. Ammattien kuolemantapausten määrät sekä vakioitu kuolleisuus-suhde
(SMR ja 95 %:n luottamusvälit) kokonaiskuolleisuudessa 30–64-vuotiailla eläkeläisillä,
seuranta-aika 2001–2015. 

Koodi Ammattinimike Kuolleet SMR 95 % lv Kuolleet SMR 95 % lv 

100 Upseerit 126 39 (33-46) 

101 Sotilaat 9 32 (16-61) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 44 75 (56-101) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 15 81 (49-135) 126 70 (59-83) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 65 89 (69-113) 111 64 (53-77) 

123 Asiantuntijajohtajat 30 87 (61-124) 161 77 (66-89) 

130 Pienyritysten johtajat 10 103 (56-192) 69 119 (94-151) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 14 139 (82-235) 32 84 (60-119) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 32 102 (72-145) 

212 Maankäytön erityisasiant. 41 99 (73-135) 

213 Tekniikan erityisasiant. 120 90 (75-108) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 21 83 (54-127) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 20 70 (45-108) 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 31 116 (82-165) 66 94 (74-120) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 27 89 (61-129) 

224 Yli- ja osastonhoitajat 100 78 (64-95) 7 101 (48-212) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 7 94 (45-198) 29 78 (54-113) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 349 84 (76-93) 254 64 (57-73) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n opettajat 58 115 (89-149) 90 85 (69-105) 

234 Lastentarhanopettajat 18 80 (51-127) 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 47 74 (56-99) 62 67 (52-86) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 17 120 (75-193) 22 78 (51-118) 

242 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiant. 8 266 (133-533) 11 121 (67-218) 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 14 104 (61-175) 38 106 (77-145) 

244 Lakimiehet 7 141 (67-295) 25 73 (49-108) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät 44 115 (85-154) 15 134 (81-222) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 6 115 (52-256) 

247 Psykologit ja terapeutit 8 110 (55-221) 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 43 83 (62-112) 12 96 (54-169) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 19 137 (87-215) 38 134 (97-183) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 

251 Esiintyvät taitelijat 5 101 (42-243) 18 100 (63-159) 

260 Papit 16 79 (48-129) 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 33 120 (85-168) 65 75 (59-96) 

300 Teknisten alojen asiant. 25 113 (76-167) 102 112 (93-137) 

310 Talonrakennusalan asiant. 118 99 (82-118) 

311 Maankäytön asiant. 5 80 (33-192) 70 111 (88-141) 

312 Sähkötekniikan asiant. 36 76 (55-106) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 31 77 (54-109) 

314 Konetekniikan asiant. 166 110 (95-128) 

315 Prosessitekniikan asiant. 95 138 (113-169) 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 11 183 (102-331) 21 121 (79-185) 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 16 99 (61-162) 31 127 (89-180) 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 80 103 (83-128) 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja lennonjohto 9 39 (20-75) 
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Koodi Ammattinimike Kuolleet SMR 95 % lv Kuolleet SMR 95 % lv 

320 Katsastajat ja tarkastajat 29 70 (49-101) 

321 Laborantit 39 89 (65-122) 21 83 (54-128) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 51 99 (75-130) 

323 Terveysalan asiant. 32 132 (94-187) 16 101 (62-165) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 11 77 (43-139) 10 314 (169-583) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 277 84 (75-95) 

331 Myyntineuvottelijat ja kiinteistönvälittäjät 49 102 (77-136) 186 108 (94-125) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 198 83 (72-95) 28 84 (58-122) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 21 81 (53-124) 44 101 (75-136) 

335 Toimistonhoitajat 28 94 (65-136) 6 77 (35-171) 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen välitt. 7 66 (32-139) 6 91 (41-203) 

340 Johdon sihteerit 88 132 (107-162) 8 226 (113-452) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja ulosottomiehet 20 109 (71-170) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 65 107 (84-136) 11 133 (74-240) 

343 Verovalmistelijat ja sosiaaliturvatoimihenkilöt 85 119 (96-147) 17 86 (54-139) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 73 56 (45-71) 

345 Poliisit 140 65 (55-76) 

346 Palomiehet 67 89 (70-114) 

347 Vartijat 11 107 (59-193) 92 90 (73-110) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja urheilijat 21 101 (66-155) 16 84 (51-136) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 23 106 (71-160) 11 110 (61-199) 

400 Palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 114 106 (89-128) 18 127 (80-201) 

410 Sihteerit 264 126 (112-142) 13 103 (60-178) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät 33 115 (82-162) 134 99 (84-117) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 35 99 (71-138) 122 138 (116-165) 

416 Toimistoapulaiset 187 119 (103-138) 35 104 (75-145) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 7 107 (51-225) 

423 Puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksenhoitajat 65 105 (82-134) 

500 Lentoemännät/stuertit, konduktöörit ja 
oppaat 

8 110 (55-220) 70 74 (59-94) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 165 98 (84-114) 24 109 (73-162) 

504 Tarjoilijat 75 102 (81-128) 17 106 (66-171) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 228 75 (66-85) 

511 Perus- ja lähihoitajat 171 72 (62-83) 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos.alan 
hoitajat 

82 74 (60-92) 54 86 (66-112) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat 243 114 (101-130) 66 156 (123-199) 

519 Välinehuoltajat 29 87 (61-125) 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 9 119 (62-229) 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 271 104 (92-117) 147 130 (111-153) 

600 Maanviljelijät 36 80 (58-111) 114 101 (84-121) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat 44 84 (63-113) 154 102 (87-119) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 47 129 (97-171) 

701 Rakennustyöntekijät 71 142 (112-179) 

702 Muurarit ja raudoittajat 16 74 (46-121) 

703 Kirvesmiehet 171 98 (85-114) 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 89 123 (100-152) 

705 Putkiasentajat 118 102 (85-122) 
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Koodi Ammattinimike Kuolleet SMR 95 % lv Kuolleet SMR 95 % lv 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 232 98 (86-111) 

720 Hitsaajat 8 259 (130-518) 141 115 (98-136) 

721 Ohutlevysepät 95 106 (86-129) 

722 Koneistajat ja sepät 10 173 (93-322) 179 133 (115-154) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 6 127 (57-282) 423 103 (94-113) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 24 82 (55-122) 

730 Hienomekaanikot ja 
taideteollisuustyöntekijät 

12 124 (71-219) 24 70 (47-104) 

731 Painopinnanvalmistajat 24 112 (75-167) 32 79 (56-112) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 23 97 (64-146) 28 99 (69-144) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 50 97 (73-128) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 26 135 (92-198) 12 112 (64-197) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 5 134 (56-322) 71 120 (95-152) 

811 Puutavarankäsittelijät 22 101 (66-153) 92 135 (110-166) 

814 Paperityöntekijät 15 86 (52-143) 134 108 (91-128) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 49 130 (99-173) 122 119 (100-142) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 88 110 (89-135) 

821 Metallin työstäjät ja betonin valmistajat 28 100 (69-145) 

823 Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 28 171 (118-247) 32 91 (65-129) 

825 Painajat ja paperituotteiden valmistajat 23 133 (88-200) 39 102 (74-139) 

826 Teolliset ompelijat 54 113 (87-148) 10 98 (53-183) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 24 117 (78-175) 38 119 (87-164) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset 
valmistajat 

27 144 (99-211) 7 114 (54-238) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset valmistajat 5 61 (25-146) 5 77 (32-186) 

830 Konepaja- ja metallituot. kokoonpanijat 18 125 (79-199) 19 118 (75-184) 

831 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 31 126 (88-178) 14 178 (105-301) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 10 130 (70-242) 15 118 (71-196) 

840 Veturinkuljettajat 53 62 (47-81) 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 11 81 (45-147) 609 104 (96-112) 

843 Koneiden kuljettajat 12 116 (66-204) 218 103 (90-117) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 158 94 (80-110) 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 339 101 (91-112) 

912 Siivoojat 526 113 (103-123) 20 153 (99-237) 

913 Keittiöapulaiset 140 103 (87-121) 

914 Kiinteistönhuoltajat 66 137 (107-174) 319 124 (111-139) 

915 Vahtimestarit 21 170 (111-261) 63 126 (99-162) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja lipunmyyjät 46 89 (66-118) 19 111 (71-175) 

931 Sekatyöntekijät 12 139 (79-244) 194 174 (151-200) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 62 115 (89-147) 61 138 (107-177) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 49 123 (93-163) 243 147 (129-166) 

999 Tuntematon 210 127 (111-145) 753 155 (144-167) 

Kaikki eläkeläiset 6034 100 9461 100 

931 Sekatyöntekijät 12 139 (79-244) 194 174 (151-200) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 62 115 (89-147) 61 138 (107-177) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 49 123 (93-163) 243 147 (129-166) 

999 Tuntematon 210 127 (111-145) 753 155 (144-167) 

Kaikki eläkeläiset 6034 100 9461 100 
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Liitetaulukko 20. Ammattien henkilövuodet, alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrät,
ikävakioitu työkyvyttömyys-eläkealkavuus (TkeA alkavuus 100 000 kohden ja 95 %:n
luottamusvälit) sekä suhteellinen työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA ja 95 %:n luottamusvälit)
kaikissa työkyvyttömyyseläkkeissä 30–54-vuotiailla palkansaajanaisilla,
seuranta-aika 2001–2015. 

Koodi Ammattinimike Hv Tke lkm TkeA 95 % lv STA 95 % lv 

100 Upseerit 78 

101 Sotilaat 1337 7 530 (113-948) 72 (34-151) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 1863 142 (18-265) 31 (13-75) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 9166 30 316 (202-429) 50 (35-71) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 16912 88 404 (291-517) 64 (52-78) 

123 Asiantuntijajohtajat 21378 63 246 (185-308) 42 (33-53) 

130 Pienyritysten johtajat 4331 18 392 (202-583) 58 (36-92) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 35215 128 377 (311-444) 61 (51-73) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 4628 13 268 (121-415) 44 (25-75) 

212 Maankäytön erityisasiant. 2231 10 416 (145-688) 67 (36-125) 

213 Tekniikan erityisasiant. 9906 29 364 (217-511) 55 (38-79) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 5743 17 519 (138-900) 67 (42-108) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 4325 10 247 (94-401) 40 (22-75) 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 61435 271 465 (408-522) 75 (66-84) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 27006 100 438 (345-531) 74 (61-90) 

224 Yli- ja osastonhoitajat 18237 105 422 (320-523) 66 (55-80) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 11867 27 214 (133-295) 35 (24-50) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 161326 441 281 (255-307) 45 (41-49) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n 
opettajat 

41201 178 354 (298-410) 59 (51-68) 

234 Lastentarhanopettajat 71037 293 486 (424-547) 77 (69-87) 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 36838 128 342 (282-401) 54 (45-64) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 9508 27 294 (183-405) 46 (32-68) 

242 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiant. 5136 8 160 (47-273) 27 (14-55) 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 8596 28 302 (190-415) 49 (34-71) 

244 Lakimiehet 13604 31 248 (160-336) 39 (27-55) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät 27886 147 499 (417-582) 77 (66-91) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 6615 18 292 (157-428) 45 (29-72) 

247 Psykologit ja terapeutit 13515 61 442 (330-553) 70 (54-90) 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 36745 170 437 (371-503) 69 (59-80) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 18740 76 406 (315-498) 66 (53-82) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 3487 12 435 (174-695) 64 (36-112) 

251 Esiintyvät taitelijat 8961 38 502 (327-677) 83 (61-115) 

260 Papit 2970 16 576 (281-870) 85 (52-139) 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 23852 68 264 (200-327) 42 (33-53) 

300 Teknisten alojen asiant. 23070 96 402 (322-483) 65 (53-79) 

310 Talonrakennusalan asiant. 2145 15 770 (377-1162) 111 (67-184) 

311 Maankäytön asiant. 5343 26 507 (308-707) 78 (53-114) 

312 Sähkötekniikan asiant. 499 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 3162 6 240 (39-441) 34 (15-75) 

314 Konetekniikan asiant. 1678 7 374 (90-659) 64 (31-135) 

315 Prosessitekniikan asiant. 2841 13 495 (226-765) 79 (46-136) 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 6357 37 584 (395-772) 92 (67-127) 
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Koodi Ammattinimike Hv Tke lkm TkeA 95 % lv STA 95 % lv 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 6760 49 810 (576-1043) 130 (98-172) 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 105 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja lennonjohto 439 7 3737 (293-7180) 355 (169-744) 

320 Katsastajat ja tarkastajat 845 

321 Laborantit 33342 201 626 (540-712) 100 (87-114) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 5521 15 310 (141-479) 49 (30-82) 

323 Terveysalan asiant. 51939 291 570 (503-636) 91 (81-102) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 38233 178 506 (427-584) 80 (69-93) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 244286 1266 524 (496-553) 84 (79-89) 

331 Myyntineuvottelijat ja kiinteistönvälittäjät 72887 219 321 (278-364) 51 (45-58) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 113029 530 416 (380-452) 67 (62-73) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 11616 80 660 (514-806) 108 (86-134) 

335 Toimistonhoitajat 9861 46 417 (281-553) 61 (46-81) 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen välitt. 12712 76 579 (448-710) 92 (74-115) 

340 Johdon sihteerit 53580 275 478 (421-535) 75 (67-85) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja ulosottomiehet 3763 16 435 (220-651) 70 (43-115) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 64065 221 338 (294-383) 54 (47-61) 

343 Verovalmistelijat ja sosiaaliturvatoimihenkilöt 33778 263 704 (617-790) 114 (101-129) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 2357 10 581 (196-966) 89 (48-166) 

345 Poliisit 5132 24 746 (350-1141) 105 (71-157) 

346 Palomiehet 12 

347 Vartijat 3939 35 961 (641-1281) 157 (113-218) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja urheilijat 16996 102 653 (525-782) 104 (85-126) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 11439 66 589 (445-733) 96 (76-123) 

400 Palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 71939 408 538 (486-591) 86 (78-95) 

410 Sihteerit 152170 787 483 (449-517) 77 (72-82) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät 25740 116 459 (376-543) 73 (61-87) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 13650 207 1410 (1215-1605) 220 (192-252) 

416 Toimistoapulaiset 74626 451 615 (558-671) 98 (90-108) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 18711 57 375 (272-478) 57 (44-74) 

423 Puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksenhoitajat 35079 277 715 (630-800) 115 (102-129) 

500 Lentoemännät/stuertit, konduktöörit ja oppaat 11314 52 541 (385-696) 85 (65-111) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 92026 735 763 (708-818) 122 (114-131) 

504 Tarjoilijat 50575 415 946 (854-1038) 148 (134-163) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 172188 1323 697 (659-735) 111 (105-117) 

511 Perus- ja lähihoitajat 118090 1070 838 (787-888) 134 (127-143) 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos.alan hoitajat 36503 300 791 (702-880) 127 (114-143) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat 74083 808 1004 (935-1074) 159 (149-171) 

519 Välinehuoltajat 17490 148 741 (616-867) 116 (99-136) 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 11360 37 463 (282-645) 72 (52-99) 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 181184 1213 696 (657-736) 111 (105-117) 

600 Maanviljelijät 9905 70 773 (590-955) 124 (98-157) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat 16894 262 1743 (1525-1962) 286 (254-323) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 84 

701 Rakennustyöntekijät 323 

702 Muurarit ja raudoittajat 32 

703 Kirvesmiehet 89 
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Koodi Ammattinimike Hv Tke lkm TkeA 95 % lv STA 95 % lv 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 1012 6 807 (168-1446) 112 (50-249) 

705 Putkiasentajat 27 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 1961 14 779 (373-1185) 110 (65-186) 

720 Hitsaajat 881 9 876 (169-1584) 120 (62-230) 

721 Ohutlevysepät 422 

722 Koneistajat ja sepät 1837 18 827 (439-1215) 135 (85-215) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 2557 19 721 (397-1044) 121 (77-190) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 4152 23 604 (347-860) 102 (68-153) 

730 Hienomekaanikot ja taideteollisuustyöntekijät 6125 58 957 (713-1201) 153 (119-199) 

731 Painopinnanvalmistajat 15398 88 595 (471-719) 97 (79-119) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 7054 53 735 (536-933) 118 (90-155) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 1228 14 996 (475-1518) 166 (99-281) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 7983 53 614 (446-782) 98 (75-129) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 1251 22 1480 (827-2132) 243 (160-369) 

811 Puutavarankäsittelijät 8989 104 1012 (810-1214) 161 (133-195) 

814 Paperityöntekijät 3558 70 1491 (1111-1871) 261 (207-330) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 10394 100 861 (687-1035) 137 (113-167) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 214 

821 Metallin työstäjät ja betonin valmistajat 1372 16 1075 (553-1597) 168 (103-274) 

823 Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 7038 65 839 (633-1045) 136 (106-173) 

825 Painajat ja paperituotteiden valmistajat 5571 53 787 (570-1005) 132 (101-173) 

826 Teolliset ompelijat 22851 176 643 (544-742) 105 (91-122) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 9902 95 903 (720-1087) 146 (120-179) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset valmistajat 7062 58 832 (618-1045) 132 (102-171) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset valmistajat 2351 20 791 (441-1142) 130 (84-202) 

830 Konepaja- ja metallituot. kokoonpanijat 5061 28 496 (311-680) 82 (57-119) 

831 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 21739 184 826 (707-946) 131 (113-151) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 2070 24 1021 (602-1440) 154 (103-230) 

840 Veturinkuljettajat 34 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 5530 82 1569 (1228-1909) 254 (205-316) 

843 Koneiden kuljettajat 2666 37 971 (623-1319) 167 (121-230) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 420 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 58757 770 1130 (1047-1214) 177 (165-190) 

912 Siivoojat 112517 1595 1218 (1156-1280) 190 (181-200) 

913 Keittiöapulaiset 52032 564 1087 (999-1176) 174 (160-189) 

914 Kiinteistönhuoltajat 5302 70 1014 (754-1273) 168 (133-212) 

915 Vahtimestarit 2965 26 899 (553-1245) 143 (97-209) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja lipunmyyjät 10803 129 1177 (973-1380) 186 (157-222) 

931 Sekatyöntekijät 1157 19 1425 (795-2054) 243 (155-381) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 11148 145 1144 (954-1335) 188 (159-221) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 13397 146 1020 (854-1187) 161 (137-189) 

999 Tuntematon 3416 28 810 (505-1115) 129 (89-187) 

Kaikki palkansaajat 3191662 20569 625 (617-634) 100 
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Liitetaulukko 21. Ammattien henkilövuodet, alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden
määrät, ikävakioitu työkyvyttö-myyseläkealkavuus (TkeA alkavuus 100 000 kohden ja
95 %:n luottamusvälit) sekä suhteellinen työkyvyttö-myyseläkealkavuus (STA ja 95 %:n
luottamusvälit) kaikissa työkyvyttömyyseläkkeissä 30–54-vuotiailla palkan-saajamiehillä,
seuranta-aika 2001–2015. 

Koodi Ammattinimike Hv Tke lkm TkeA 95 % lv STA 95 % lv 

100 Upseerit 64849 94 166 (124-209) 33 (27-41) 

101 Sotilaat 6473 25 393 (197-590) 77 (52-115) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 4788 17 226 (84-369) 38 (24-62) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 27895 82 245 (186-305) 39 (32-49) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 11221 31 215 (127-303) 33 (23-46) 

123 Asiantuntijajohtajat 59792 141 203 (167-238) 34 29-40 

130 Pienyritysten johtajat 16677 58 345 (249-441) 52 (40-67) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 68657 170 266 (225-306) 45 (39-52) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 23228 53 226 (164-287) 37 (28-48) 

212 Maankäytön erityisasiant. 8620 21 202 (107-297) 35 (23-54) 

213 Tekniikan erityisasiant. 120052 220 194 (168-220) 33 (29-38) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 52187 83 193 (147-239) 35 (28-43) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 9235 20 199 (110-288) 34 (22-53) 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 43012 113 245 (199-291) 41 (34-49) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 1878 

224 Yli- ja osastonhoitajat 1233 7 1265 (0-3213) 72 (34-152) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 20262 27 131 (82-181) 21 (15-31) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 68449 189 280 (240-320) 47 (41-54) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n opettajat 30707 138 348 (282-414) 60 (51-71) 

234 Lastentarhanopettajat 2701 12 447 (183-710) 93 (53-163) 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 20132 54 268 (196-340) 44 (34-58) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 9860 23 237 (141-333) 40 (27-60) 

242 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiant. 3924 9 248 (82-414) 40 (21-76) 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 3835 14 246 (114-377) 48 (29-81) 

244 Lakimiehet 16886 44 258 (181-334) 43 (32-57) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät 6154 42 657 (456-859) 110 (81-149) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 2085 9 449 (154-743) 70 (36-135) 

247 Psykologit ja terapeutit 2328 10 450 (130-770) 61 (33-114) 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 5023 18 344 187-502 58 (37-93) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 19643 48 225 (161-290) 39 (30-52) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 3019 6 212 (27-398) 40 (18-89) 

251 Esiintyvät taitelijat 13938 50 406 (291-521) 67 (51-89) 

260 Papit 7995 33 367 (229-504) 59 (42-83) 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 25948 83 284 (222-345) 48 (39-59) 

300 Teknisten alojen asiant. 30571 111 362 (294-429) 61 (50-73) 

310 Talonrakennusalan asiant. 34629 114 303 (248-359) 52 (43-62) 

311 Maankäytön asiant. 14667 66 384 (289-478) 66 (52-84) 

312 Sähkötekniikan asiant. 20665 53 243 (176-310) 40 (31-53) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 25567 66 293 (221-365) 49 (38-62) 

314 Konetekniikan asiant. 68279 223 305 (264-345) 51 (44-58) 

315 Prosessitekniikan asiant. 21055 85 369 (290-448) 61 (49-76) 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 11402 47 503 (354-651) 80 (60-107) 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 12709 61 521 (387-656) 86 (67-111) 
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Koodi Ammattinimike Hv Tke lkm TkeA 95 % lv STA 95 % lv 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 7181 58 674 (488-859) 112 (87-145) 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja lennonjohto 6785 58 914 (668-1160) 167 (129-216) 

320 Katsastajat ja tarkastajat 8188 44 462 (320-604) 76 (57-103) 

321 Laborantit 7645 38 450 (306-594) 78 (57-107) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 15452 54 317 (231-404) 54 (41-70) 

323 Terveysalan asiant. 4588 22 476 (277-675) 78 (52-119) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 7845 46 628 (426-829) 124 (93-166) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 12293 58 596 (432-761) 95 (74-123) 

331 Myyntineuvottelijat ja kiinteistönvälittäjät 108375 331 315 (281-349) 54 (48-60) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 11743 43 476 (329-624) 69 (51-93) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 11938 54 453 (332-573) 74 (57-96) 

335 Toimistonhoitajat 2639 8 252 (74-431) 44 (22-89) 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen välitt. 4220 21 505 (288-723) 86 (56-131) 

340 Johdon sihteerit 1554 11 707 (292-1122) 117 (65-210) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja ulosottomiehet 4362 23 444 (256-631) 80 (53-121) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 5506 15 311 (139-483) 55 (33-91) 

343 Verovalmistelijat ja sosiaaliturvatoimihenkilöt 6316 35 532 (354-709) 91 (66-127) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 15300 57 461 (319-602) 77 (60-100) 

345 Poliisit 52108 310 613 (545-682) 102 (92-114) 

346 Palomiehet 24666 263 1222 (1072-1372) 198 (175-223) 

347 Vartijat 24502 168 734 (623-845) 124 (107-144) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja urheilijat 8566 50 618 (445-790) 106 (80-140) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 4719 20 449 (249-649) 77 (50-120) 

400 Palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 6020 19 333 (181-486) 58 (37-91) 

410 Sihteerit 3882 18 435 (235-635) 75 (47-120) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät 37696 239 605 (529-682) 102 (90-116) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 37739 407 1157 (1044-1270) 192 (174-212) 

416 Toimistoapulaiset 10518 59 735 (530-939) 125 (97-162) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 1643 8 536 (155-918) 95 (48-191) 

423 Puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksenhoitajat 1570 11 729 (298-1160) 122 67-220) 

500 Lentoemännät/stuertit, konduktöörit ja 
oppaat 

4662 51 807 (576-1039) 141 (107-185) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 26672 143 666 (539-794) 120 (102-142) 

504 Tarjoilijat 12950 91 1032 (797-1267) 154 (125-189) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 936 

511 Perus- ja lähihoitajat 1787 24 1325 (790-1860) 230 (154-344) 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos.alan 
hoitajat 

23152 200 942 (810-1075) 155 (135-178) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat 1466 19 1486 (832-2139) 216 (138-339) 

519 Välinehuoltajat 147 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 549 6 1993 (42-3944) 243 (109-540) 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 94702 380 483 (433-534) 81 (73-89) 

600 Maanviljelijät 15329 89 582 (461-703) 97 (79-119) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat 37432 420 1126 (1020-1233) 189 (171-207) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 10608 94 928 (741-1116) 154 (126-188) 

701 Rakennustyöntekijät 15591 140 980 (818-1142) 163 (138-193) 

702 Muurarit ja raudoittajat 7264 64 974 (734-1214) 163 (128-208) 

703 Kirvesmiehet 61345 513 854 (780-927) 143 (131-156) 
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Koodi Ammattinimike Hv Tke lkm TkeA 95 % lv STA 95 % lv 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 29532 265 973 (856-1090) 164 (145-185) 

705 Putkiasentajat 41481 366 882 (792-972) 147 (133-163) 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 139578 955 700 (655-744) 116 (109-124) 

720 Hitsaajat 42851 369 799 (718-881) 134 (121-148) 

721 Ohutlevysepät 37491 277 746 (658-833) 124 (110-140) 

722 Koneistajat ja sepät 72376 454 650 (590-709) 109 (100-120) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 167259 1165 707 (666-747) 118 (112-125) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 19439 82 559 (421-697) 92 (74-114) 

730 Hienomekaanikot ja taideteollisuustyöntekijät 16669 91 569 (452-687) 96 (78-117) 

731 Painopinnanvalmistajat 13055 67 504 (383-624) 86 (67-109) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 12365 111 1025 (830-1220) 173 (143-208) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 27013 180 784 (667-900) 129 (112-150) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 4965 23 523 (310-736) 85 (56-128) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 24601 208 870 (752-988) 146 (127-167) 

811 Puutavarankäsittelijät 35310 249 758 (663-852) 127 (112-143) 

814 Paperityöntekijät 54193 488 890 (812-968) 149 (136-163) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 32405 243 800 (699-900) 134 (118-152) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 13349 105 738 (594-882) 118 (98-143) 

821 Metallin työstäjät ja betonin valmistajat 13872 115 911 (744-1077) 151 (126-181) 

823 Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 19948 135 765 (633-896) 129 (109-153) 

825 Painajat ja paperituotteiden valmistajat 30255 159 579 (487-671) 101 (86-118) 

826 Teolliset ompelijat 3654 28 890 (537-1244) 145 (100-210) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 13631 108 844 (683-1006) 146 (121-176) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset 
valmistajat 

5296 42 926 (617-1236) 172 (127-233) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset valmistajat 1232 5 444 (51-836) 72 (30-172) 

830 Konepaja- ja metallituot. kokoonpanijat 6377 48 1022 (723-1320) 154 (116-205) 

831 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 8576 50 771 (524-1018) 137 (104-181) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 3746 11 313 (128-499) 52 (29-95) 

840 Veturinkuljettajat 19654 126 480 (378-582) 92 (77-110) 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 223122 1866 946 (902-989) 155 (148-162) 

843 Koneiden kuljettajat 58085 477 846 (771-922) 141 (129-154) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 14256 168 1024 (865-1183) 174 (149-202) 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 909 7 823 (184-1462) 155 (74-326) 

912 Siivoojat 6618 62 1130 (832-1428) 190 (148-243) 

913 Keittiöapulaiset 1981 16 1676 (581-2770) 216 (132-353) 

914 Kiinteistönhuoltajat 57736 534 881 (807-956) 148 (136-161) 

915 Vahtimestarit 11542 96 827 (662-993) 139 (114-169) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja lipunmyyjät 6606 53 887 (645-1130) 156 (119-204) 

931 Sekatyöntekijät 19543 244 1214 (1063-1365) 204 (180-231) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 9432 113 1266 (1034-1498) 211 (176-254) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 77819 704 1025 (948-1102) 173 (160-186) 

999 Tuntematon 5866 44 807 (568-1046) 134 (99-179) 

Kaikki palkansaajat 3196067 18467 597 (589-606) 100 
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Liitetaulukko 22. Ammattien alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrät, ikävakioitu
työkyvyttömyyseläkealkavuus (TkeA alkavuus 100 000 kohden) sekä suhteellinen
työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA ja 95 %:n luottamusvälit) mielenterveysperusteisissa
työkyvyttömyyseläkkeissä 30–54 -vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Tke lkm TkeA STA 95 % lv Tke lkm TkeA STA 95 % lv 

100 Upseerit 57 102 75 (58-97) 

101 Sotilaat 5 61 59 (24-141) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen 
johtajat 

10 140 97 (52-180) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 7 69 35 (17-73) 24 69 48 (32-71) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 41 194 93 (68-126) 9 76 40 (21-76) 

123 Asiantuntijajohtajat 34 134 69 (49-96) 50 77 49 (37-64) 

130 Pienyritysten johtajat 8 203 79 (39-158) 27 161 97 (67-142) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 65 197 92 (72-117) 81 125 83 (67-104) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 6 119 61 (27-135) 20 87 55 (36-85) 

212 Maankäytön erityisasiant. 10 107 68 (37-127) 

213 Tekniikan erityisasiant. 17 247 93 (58-149) 84 73 49 (40-61) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 11 230 121 (67-218) 49 121 77 (58-102) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 7 66 48 (23-100) 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 113 194 92 (77-111) 48 103 69 (52-92) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 52 236 110 (84-144) 

224 Yli- ja osastonhoitajat 44 184 88 (65-118) 5 251 212 (88-509) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 15 119 58 (35-96) 15 73 47 (28-78) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 226 144 68 (60-78) 91 134 89 (73-110) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n 
opettajat 

94 187 96 (78-117) 52 125 93 (71-122) 

234 Lastentarhanopettajat 140 233 107 (91-126) 5 210 145 (61-349) 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 66 176 84 (66-106) 21 105 68 (44-105) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 12 131 61 (35-108) 11 115 76 (42-136) 

242 Mainonnan ja markkinoinnin 
erityisasiant. 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 16 175 84 (52-138) 5 92 71 (30-171) 

244 Lakimiehet 15 119 56 (33-92) 27 159 104 (71-152) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät 65 225 104 (82-133) 25 387 260 (176-385) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 8 128 60 (30-120) 6 290 185 (83-412) 

247 Psykologit ja terapeutit 39 279 134 (98-184) 6 237 149 (67-332) 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 79 202 97 (78-121) 12 228 155 (88-273) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 43 232 111 (82-150) 20 92 65 (42-101) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 6 209 93 (42-206) 

251 Esiintyvät taitelijat 11 163 69 (38-125) 25 195 130 (88-192) 

260 Papit 12 465 192 (109-338) 23 260 167 (111-251) 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 34 127 63 (45-89) 42 147 98 (72-133) 

300 Teknisten alojen asiant. 40 170 81 (59-111) 27 88 59 (40-86) 

310 Talonrakennusalan asiant. 6 277 133 (60-296) 32 86 58 (41-83) 

311 Maankäytön asiant. 11 216 98 (55-178) 22 140 89 (59-136) 

312 Sähkötekniikan asiant. 17 78 52 (32-83) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 33 146 94 (67-132) 

314 Konetekniikan asiant. 61 82 56 (43-72) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Tke lkm TkeA STA 95 % lv Tke lkm TkeA STA 95 % lv 

315 Prosessitekniikan asiant. 7 256 125 (60-262) 24 105 70 (47-104) 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 13 204 97 (56-167) 23 248 151 (100-228) 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 15 272 116 (70-192) 26 240 143 (98-210) 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 16 191 127 (78-207) 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja 
lennonjohto 

6 2633 843 (379-1877) 13 224 144 (84-249) 

320 Katsastajat ja tarkastajat 19 201 134 (86-210) 

321 Laborantit 79 242 116 (93-145) 9 109 74 (39-143) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 7 42 28 (13-59) 

323 Terveysalan asiant. 96 184 90 (74-110) 10 217 142 (76-264) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 55 151 73 (56-96) 10 164 101 (55-188) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 449 186 89 (81-98) 25 296 156 (106-231) 

331 Myyntineuvottelijat ja 
kiinteistönvälittäjät 

75 107 52 (41-65) 123 117 78 (66-94) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 202 160 78 (68-90) 10 99 62 (33-115) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 25 210 101 (68-149) 14 122 76 (45-129) 

335 Toimistonhoitajat 17 175 70 (43-112) 5 139 113 (47-270) 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen välitt. 34 263 124 (89-174) 8 187 128 (64-256) 

340 Johdon sihteerit 108 189 90 (75-109) 8 513 336 (168-672) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja ulosottomiehet 10 274 130 (70-242) 14 283 199 (118-335) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 87 133 64 (52-79) 6 132 84 (38-186) 

343 Verovalmistelijat ja 
sosiaaliturvatoimihenkilöt 

127 349 168 (141-199) 13 201 134 (78-231) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 23 168 118 (78-177) 

345 Poliisit 12 333 146 (83-257) 118 233 154 (128-184) 

346 Palomiehet 39 173 114 (83-156) 

347 Vartijat 14 386 184 (109-310) 54 234 156 (119-203) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja 
urheilijat 

36 224 108 (78-149) 20 246 166 (107-257) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 37 320 160 (116-221) 12 270 181 (103-319) 

400 Palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 176 233 112 (97-130) 9 171 107 (56-206) 

410 Sihteerit 326 200 97 (87-108) 11 258 183 (101-330) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan 
toimistotyöntekijät 

38 150 71 (52-98) 63 159 107 (84-137) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 58 432 188 (145-243) 123 343 227 (190-271) 

416 Toimistoapulaiset 191 261 124 108-143 29 334 231 (161-333) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 25 165 73 (49-108) 

423 Puhelinvaihteen- ja 
hätäkeskuksenhoitajat 

84 219 106 (86-131) 

500 Lentoemännät/stuertit, konduktöörit ja 
oppaat 

17 168 80 (50-129) 15 254 171 (103-284) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 161 170 81 (69-94) 26 111 82 (56-120) 

504 Tarjoilijat 98 216 102 (83-124) 30 327 190 (133-272) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 379 203 97 (88-107) 

511 Perus- ja lähihoitajat 284 222 108 (96-122) 10 577 378 (203-702) 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos.alan 
hoitajat 

106 278 136 (112-164) 84 392 254 (205-314) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset 
avustajat 

264 335 158 (140-179) 7 527 317 (151-665) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Tke lkm TkeA STA 95 % lv Tke lkm TkeA STA 95 % lv 

519 Välinehuoltajat 57 301 137 (106-178) 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 13 202 70 (41-121) 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 307 174 83 (74-93) 103 129 84 (69-101) 

600 Maanviljelijät 20 209 104 (67-162) 24 158 104 (69-154) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat 49 304 155 (117-206) 55 147 98 (75-127) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 13 127 84 (49-144) 

701 Rakennustyöntekijät 31 214 141 (99-201) 

702 Muurarit ja raudoittajat 9 124 89 (46-171) 

703 Kirvesmiehet 62 103 68 (53-87) 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 38 138 92 (67-126) 

705 Putkiasentajat 48 116 77 (58-102) 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 6 320 143 (64-317) 208 152 100 (87-115) 

720 Hitsaajat 69 150 101 (80-127) 

721 Ohutlevysepät 39 105 69 (51-95) 

722 Koneistajat ja sepät 5 234 115 (48-277) 96 135 91 (74-111) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 8 312 152 (76-304) 216 131 87 (76-99) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 6 133 77 (35-172) 30 151 126 (88-180) 

730 Hienomekaanikot ja 
taideteollisuustyöntekijät 

15 253 118 (71-196) 25 158 103 (70-153) 

731 Painopinnanvalmistajat 34 228 111 (79-155) 15 112 76 (46-126) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 8 110 54 (27-107) 17 159 102 (63-164) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 31 135 86 (60-122) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 17 191 96 (59-154) 5 122 72 (30-173) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 6 395 203 (91-453) 41 174 114 (84-154) 

811 Puutavarankäsittelijät 18 192 86 (54-136) 47 139 93 (70-124) 

814 Paperityöntekijät 21 528 242 (158-371) 134 245 163 (137-193) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 23 208 96 (64-145) 39 124 84 (62-115) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 26 186 118 (80-173) 

821 Metallin työstäjät ja betonin valmistajat 21 153 108 (70-165) 

823 Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 20 275 127 (82-197) 26 139 96 (65-141) 

825 Painajat ja paperituotteiden valmistajat 18 261 137 (87-218) 40 147 98 (72-134) 

826 Teolliset ompelijat 39 151 72 (53-98) 10 279 199 (107-370) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 26 253 121 (82-177) 33 259 174 (124-245) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset 
valmistajat 

15 221 102 (62-169) 10 187 154 (83-286) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset valmistajat 

830 Konepaja- ja metallituot. kokoonpanijat 11 217 135 (75-244) 

831 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 58 263 124 (96-160) 17 217 173 (108-278) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 5 187 99 (41-238) 

840 Veturinkuljettajat 25 116 73 (49-108) 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 24 427 219 (147-327) 345 172 112 (100-124) 

843 Koneiden kuljettajat 75 134 88 (70-110) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 31 193 129 (91-184) 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 202 317 143 (125-165) 

912 Siivoojat 414 338 152 (138-168) 26 466 304 (207-446) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Tke lkm TkeA STA 95 % lv Tke lkm TkeA STA 95 % lv 

913 Keittiöapulaiset 146 282 135 (115-158) 5 804 243 (101-583) 

915 Vahtimestarit 10 348 163 (88-304) 129 217 143 (120-169) 

914 Kiinteistönhuoltajat 16 243 119 (73-195) 31 269 177 (125-252) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja 
lipunmyyjät 

47 422 204 (153-272) 19 282 215 (137-337) 

931 Sekatyöntekijät 6 405 233 (105-518) 64 322 212 (166-271) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 40 341 158 (116-215) 27 288 199 (136-290) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 32 247 107 (76-151) 164 237 155 (133-181) 

999 Tuntematon 12 366 166 (94-292) 15 262 179 (108-297) 

Kaikki palkansaajat 6834 209 100 4691 151 100 
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Liitetaulukko 23. Ammattien alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrät, ikävakioitu
työkyvyttömyyseläkealkavuus (TkeA alkavuus 100 000 kohden) sekä suhteellinen
työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA ja 95 %:n luottamusvälit) tules-perusteisissa
työkyvyttömyyseläkkeissä 30–54-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Tke lkm TkeA STA 95 % lv Tke lkm TkeA STA 95 % lv 

100 Upseerit 6 18 7 (3-16) 

101 Sotilaat 7 109 70 (33-14) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 8 85 39 (20-78) 10 28 14 (8-27) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 10 37 20 (11-38) 

123 Asiantuntijajohtajat 5 18 10 (4-23) 13 18 9 (5-16) 

130 Pienyritysten johtajat 12 69 33 (18-57) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 17 49 25 (15-40) 16 28 13 (8-22) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 

212 Maankäytön erityisasiant. 

213 Tekniikan erityisasiant. 30 28 14 (10-20) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 5 8 7 (3-16) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 54 96 46 (35-60) 21 44 23 (15-36) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 16 74 38 (23-62) 

224 Yli- ja osastonhoitajat 27 98 47 (32-69) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 47 30 14 (11-19) 17 25 13 (8-21) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n opettajat 27 50 26 (18-37) 19 41 25 (16-39) 

234 Lastentarhanopettajat 72 125 61 (48-76) 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 12 32 15 (9-26) 11 52 28 (15-50) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 

242 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiant. 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 

244 Lakimiehet 

245 Arkisto-, kirjasto- ja museotyöntekijät 22 76 34 (22-52) 5 88 40 (17-97) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 

247 Psykologit ja terapeutit 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 28 70 34 (23-49) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 11 56 29 (16-52) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 

251 Esiintyvät taitelijat 11 139 78 (43-141) 5 44 21 (9-51) 

260 Papit 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 11 50 20 (11-36) 7 21 12 (6-26) 

300 Teknisten alojen asiant. 23 95 46 (31-69) 33 108 55 (39-78) 

310 Talonrakennusalan asiant. 24 64 34 (22-50) 

311 Maankäytön asiant. 16 88 49 (30-79) 

312 Sähkötekniikan asiant. 5 21 12 (5-28) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 8 37 19 (9-37) 

314 Konetekniikan asiant. 62 83 43 (34-55) 

315 Prosessitekniikan asiant. 27 119 59 (41-86) 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 12 192 90 (51-158) 5 59 27 (11-65) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Tke lkm TkeA STA 95 % lv Tke lkm TkeA STA 95 % lv 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 11 185 91 (50-164) 12 104 54 (30-94) 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 19 219 110 (70-173) 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja lennonjohto 10 147 91 (49-169) 

320 Katsastajat ja tarkastajat 15 163 78 (47-130) 

321 Laborantit 60 192 90 (70-116) 12 143 75 (43-132) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 12 69 37 (21-65) 

323 Terveysalan asiant. 80 161 76 (61-95) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 62 186 87 (68-112) 17 254 150 (93-241) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 348 145 70 (63-77) 8 70 42 (21-84) 

331 Myyntineuvottelijat ja kiinteistönvälittäjät 59 86 42 (33-54) 54 51 27 (21-36) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 133 102 49 (41-58) 11 127 56 (31-101) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 32 263 128 (90-181) 21 170 89 (58-136) 

335 Toimistonhoitajat 9 74 34 (18-65) 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen välitt. 22 168 79 (52-121) 

340 Johdon sihteerit 74 126 59 (47-75) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja ulosottomiehet 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 46 70 33 (25-45) 

343 Verovalmistelijat ja sosiaaliturvatoimihenkilöt 55 137 70 (53-91) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 14 108 61 (36-104) 

345 Poliisit 8 341 120 (60-240) 90 178 92 (75-113) 

346 Palomiehet 119 560 283 (237-339) 

347 Vartijat 14 377 193 (115-326) 42 187 97 (72-131) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja urheilijat 29 202 91 (63-131) 7 98 47 (22-98) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 8 77 36 (18-71) 5 119 61 (25-146) 

400 Palkanlaskijat ja vakuutuskäsittelijät 82 108 51 (41-63) 5 87 48 (20-115) 

410 Sihteerit 168 101 48 (41-56) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät 38 152 71 (52-98) 79 201 103 (83-129) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 108 713 334 (276-403) 152 447 224 (191-263) 

416 Toimistoapulaiset 98 134 65 (53-79) 11 148 76 (42-137) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 9 61 29 (15-55) 

423 Puhelinvaihteen- ja hätäkeskuksenhoitajat 87 216 105 (85-129) 

500 Lentoemännät/stuertit, konduktöörit ja 
oppaat 

19 199 98 (63-154) 20 272 164 (106-254) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 349 360 172 (155-191) 47 239 129 (97-172) 

504 Tarjoilijat 177 422 196 (169-227) 31 349 170 (120-242) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 501 258 122 (112-133) 

511 Perus- ja lähihoitajat 456 350 168 (154-184) 6 326 179 (81-399) 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos.alan 
hoitajat 

106 279 134 (110-162) 55 266 134 (103-174) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat 315 378 181 (162-203) 

519 Välinehuoltajat 46 213 103 (77-138) 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 11 109 72 (40-129) 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 501 290 138 (126-150) 80 100 54 (44-68) 

600 Maanviljelijät 27 316 148 (102-216) 29 187 98 (68-141) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja kalastajat 138 943 473 (400-558) 199 534 276 (240-317) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 36 353 183 (132-254) 

701 Rakennustyöntekijät 54 376 197 (151-258) 
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Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike Tke lkm TkeA STA 95 % lv Tke lkm TkeA STA 95 % lv 

702 Muurarit ja raudoittajat 27 425 216 (148-315) 

703 Kirvesmiehet 238 396 205 (180-233) 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 91 337 176 (144-217) 

705 Putkiasentajat 163 391 202 (173-235) 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-asentajat 367 268 138 (125-153) 

720 Hitsaajat 147 318 163 (138-191) 

721 Ohutlevysepät 124 335 172 (144-205) 

722 Koneistajat ja sepät 9 383 194 (101-373) 156 226 116 (100-136) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 7 267 134 (64-282) 478 290 150 (137-164) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 6 159 83 (38-186) 16 105 58 (36-95) 

730 Hienomekaanikot ja 
taideteollisuustyöntekijät 

24 397 191 (128-285) 31 194 101 (71-144) 

731 Painopinnanvalmistajat 23 156 77 (51-116) 13 100 51 (30-88) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 27 368 179 (123-262) 60 572 296 (230-381) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 67 290 153 (120-194) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 17 198 92 (57-148) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 10 677 317 (170-589) 85 353 185 (150-229) 

811 Puutavarankäsittelijät 47 419 209 (157-279) 95 294 151 (124-185) 

814 Paperityöntekijät 34 632 358 (256-501) 174 318 164 (141-190) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 41 366 162 (120-220) 90 297 155 (126-191) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 35 241 120 (86-167) 

821 Metallin työstäjät ja betonin valmistajat 8 570 244 (122-488) 48 396 198 (149-262) 

823 Muovi- ja kumituotteiden valmistajat 24 284 146 (98-218) 43 250 130 (96-175) 

825 Painajat ja paperituotteiden valmistajat 19 279 136 (86-213) 47 174 95 (71-126) 

826 Teolliset ompelijat 77 264 132 (106-165) 6 233 98 (44-219) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 41 391 186 (137-252) 35 277 148 (106-206) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset 
valmistajat 

24 332 163 (110-244) 9 224 119 (62-229) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset valmistajat 8 321 154 (77-308) 

830 Konepaja- ja metallituot. kokoonpanijat 13 243 111 (65-192) 15 353 155 (93-256) 

831 Elektronisten laitteiden kokoonpanijat 69 304 145 (114-183) 19 275 171 (109-268) 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 10 419 182 (98-338) 5 148 74 (31-178) 

840 Veturinkuljettajat 42 136 93 (69-126) 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 39 777 370 (270-507) 613 312 161 (148-174) 

843 Koneiden kuljettajat 16 423 200 (122-326) 195 348 179 (156-206) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 54 341 169 (130-221) 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 352 497 232 (209-257) 

912 Siivoojat 745 540 253 (235-272) 11 223 108 (60-195) 

913 Keittiöapulaiset 244 471 226 (200-256) 

914 Kiinteistönhuoltajat 29 391 195 (135-280) 192 313 163 (142-188) 

915 Vahtimestarit 5 163 82 (34-198) 21 183 94 (61-144) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja lipunmyyjät 43 387 184 (137-249) 16 299 149 (91-243) 

931 Sekatyöntekijät 11 864 410 (227-741) 86 426 221 (179-273) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 56 407 210 (161-273) 44 511 256 (190-344) 

933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät 63 427 202 (158-259) 271 398 210 (186-236) 

999 Tuntematon 8 199 109 (55-219) 9 175 85 (44-164) 

Kaikki palkansaajat 6922 208 100 5940 193 100 
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Liitetaulukko 24. Ammattien koulutusvakioitu ja tulovakioitu suhteellinen
työkyvyttömyyseläkealkavuus (STA ja 95 %:n luottamusvälit) kaikissa työkyvyttömyyseläkkeissä
30–54-vuotiailla palkansaajilla, seuranta-aika 2001–2015. 

Tulovakioitu Koulutusvakioitu 
Naiset Miehet Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike STA 95 % lv STA 95 % lv STA 95 % lv STA 95 % lv 

100 Upseerit 56 (46-69) 39 (32-48) 

101 Sotilaat 61 (29-129) 70 (48-104) 95 (45-199) 71 (48-104) 

111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen 
johtajat 

46 (19-111) 72 (45-116) 45 (19-108) 66 (41-106) 

120 Ylin johto yksityisellä sektorilla 52 (36-75) 63 (50-78) 64 (45-92) 64 (52-80) 

122 Yksikönjohtajat julkisella sektorilla 95 (77-117) 60 (42-86) 82 (67-101) 46 (33-66) 

123 Asiantuntijajohtajat 56 (44-72) 56 (47-66) 60 (47-77) 55 (46-64) 

130 Pienyritysten johtajat 68 (43-107) 66 (51-85) 68 (43-109) 63 (49-82) 

210 Matemaattis-luonn. erityisasiant. 80 (67-95) 70 (60-81) 88 (74-105) 66 (57-77) 

211 Talonrakennusalan erityisasiant. 65 (38-112) 76 (58-99) 58 (34-100) 46 (35-60) 

212 Maankäytön erityisasiant. 102 (55-190) 73 (48-112) 97 (52-181) 52 (34-80) 

213 Tekniikan erityisasiant. 80 (55-115) 68 (60-78) 77 (53-111) 46 (41-53) 

214 Elektoniikan ja IT:n erityisasiant. 96 (60-155) 71 (57-88) 95 (59-153) 53 (43-66) 

221 Maat. ja metsät. erityisasiant. 60 (32-111) 70 (45-109) 54 (29-101) 43 (27-66) 

222 Lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit 113 (100-128) 88 (74-106) 109 (97-123) 69 (57-83) 

223 Proviisorit ja farmaseutit 110 (91-134) 91 (75-111) 

224 Yli- ja osastonhoitajat 103 (85-125) 156 (75-328) 90 (75-109) 71 (34-148) 

230 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 51 (35-75) 43 (29-62) 47 (32-68) 29 (20-43) 

231 Peruskoulun ja lukion opettajat 67 (61-73) 95 (82-110) 62 (56-68) 56 (49-65) 

233 Ammat. oppilaitosten ja AMK:n 
opettajat 

88 (76-101) 113 (96-134) 82 (71-95) 81 (69-96) 

234 Lastentarhanopettajat 113 (100-126) 181 (103-319) 74 (66-83) 68 (39-121) 

235 Muut opettajat ja opetushenk. 73 (62-87) 62 (48-81) 65 (55-78) 47 (36-61) 

240 Tilintarkastajat ja ekonomistit 65 (45-95) 81 (54-122) 62 (43-91) 59 (39-89) 

242 Mainonnan ja markkinoinnin 
erityisasiant. 

31 (16-62) 61 (32-118) 37 (18-73) 56 (29-109) 

243 Muut liike- ja järjestöelämän asiant. 61 (42-88) 59 (35-100) 64 (44-93) 67 (39-112) 

244 Lakimiehet 58 (41-83) 91 (68-123) 55 (39-79) 66 (49-89) 

245 Arkisto-, kirjasto- ja 
museotyöntekijät 

89 (76-105) 149 (110-201) 70 (60-82) 92 (68-124) 

246 Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät 61 (39-97) 104 (54-200) 54 (34-86) 72 (38-139) 

247 Psykologit ja terapeutit 107 (83-137) 130 (70-242) 93 (72-119) 69 (37-129) 

248 Sosiaalialan erityisasiant. 90 (77-104) 84 (53-134) 75 (65-87) 49 (31-77) 

249 Toimittajat ja kirjailijat 75 (60-94) 47 (35-62) 89 (71-112) 53 (40-70) 

250 Kuvataiteilijat ja graafikot 63 (36-111) 42 (19-93) 75 (43-132) 45 (20-101) 

251 Esiintyvät taitelijat 90 (65-124) 66 (50-87) 98 (71-134) 67 (51-88) 

260 Papit 131 (80-213) 115 (82-162) 119 (73-194) 67 (47-94) 

270 Julkishallinnon erityisasiant. 59 (46-74) 91 (74-113) 53 (42-68) 60 (48-74) 

300 Teknisten alojen asiant. 57 (47-69) 77 (64-93) 62 (50-75) 64 (54-78) 

310 Talonrakennusalan asiant. 161 (97-267) 99 (82-118) 133 (80-220) 54 (45-65) 

311 Maankäytön asiant. 74 (50-109) 84 (66-107) 74 (50-109) 59 (47-76) 

312 Sähkötekniikan asiant. 71 (54-93) 48 (37-63) 

313 Elektoniikan ja IT:n asiant. 34 (15-75) 68 (53-86) 45 (20-101) 62 (49-79) 

314 Konetekniikan asiant. 71 (34-149) 74 (65-85) 82 (39-172) 56 (49-64) 
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Tulovakioitu Koulutusvakioitu 

Naiset Miehet Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike STA 95 % lv STA 95 % lv STA 95 % lv STA 95 % lv 

315 Prosessitekniikan asiant. 85 (50-147) 87 (71-108) 104 (60-179) 86 (69-106) 

316 Operaattorit ja atk-tukihenkilöt 90 (65-124) 81 (61-108) 107 (77-147) 91 (68-121) 

317 Kuvaajat, äänittäjät ja lavastajat 111 (84-146) 72 (56-93) 131 (99-173) 83 (64-106) 

318 Alusten päälliköt ja perämiehet 174 (135-225) 165 (127-213) 

319 Lentokapteenit, -perämiehet ja 
lennonjohto 

324 (155-681) 183 (141-236) 516 (246-
1082) 

281 (217-363) 

320 Katsastajat ja tarkastajat 125 (93-168) 79 (59-106) 

321 Laborantit 85 (74-97) 66 (48-91) 98 (85-112) 65 (47-89) 

322 Agrologit ja metsätalousteknikot 62 (38-104) 96 (74-126) 46 (28-77) 52 (39-67) 

323 Terveysalan asiant. 89 (80-100) 115 (76-174) 83 (74-93) 70 (46-107) 

324 Fysioterapeutit ja kuntohoitajat 100 (86-116) 163 (122-218) 75 (65-87) 96 (72-129) 

325 Sairaan- ja terveydenhoitajat 127 (121-135) 202 (156-261) 94 (89-99) 85 (65-110) 

331 Myyntineuvottelijat ja 
kiinteistönvälittäjät 

54 (48-62) 63 (57-71) 60 (52-68) 63 (57-71) 

333 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 69 (64-75) 95 (70-128) 80 (73-87) 79 (59-107) 

334 Myymälän- ja huoltoasemanhoitajat 91 (73-113) 72 (55-95) 115 (92-143) 80 (61-104) 

335 Toimistonhoitajat 69 (52-92) 72 (36-143) 67 (50-89) 54 (27-108) 

339 Työn ja liike-elämän palvelujen 
välitt. 

115 (92-144) 116 (76-178) 88 (70-110) 69 (45-106) 

340 Johdon sihteerit 83 (74-94) 166 (92-300) 76 (67-85) 103 (57-187) 

341 Oikeudenkäyntiasia- ja 
ulosottomiehet 

75 (46-122) 93 (62-139) 88 (54-143) 97 (64-145) 

342 Kirjanpitäjät ja haastattelijat 65 (57-74) 93 (56-154) 58 (51-66) 50 (30-83) 

343 Verovalmistelijat ja 
sosiaaliturvatoimihenkilöt 

136 (121-154) 169 (121-235) 117 (103-132) 82 (59-115) 

344 Tullivirkailijat, raja- ja merivartijat 84 (45-157) 67 (52-87) 99 (53-184) 76 (59-98) 

345 Poliisit 110 (74-164) 134 (120-149) 136 (91-204) 113 (101-126) 

346 Palomiehet 160 (142-181) 199 (176-224) 

347 Vartijat 129 (92-179) 104 (89-121) 151 (109-211) 107 (92-125) 

360 Valmentajat, sos.alan ohjaajat ja 
urheilijat 

96 (79-117) 104 (79-138) 95 (78-115) 83 (63-110) 

361 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät 108 (85-137) 73 (47-114) 91 (71-115) 57 (37-88) 

400 Palkanlaskijat ja 
vakuutuskäsittelijät 

84 (76-93) 88 (56-137) 89 (80-98) 59 (37-92) 

410 Sihteerit 83 (78-89) 103 (65-164) 73 (68-78) 58 (37-93) 

411 Kuljetuksen ja huolinnan 
toimistotyöntekijät 

68 (57-82) 94 (83-107) 79 (66-95) 97 (85-110) 

414 Postinkantajat ja -käsittelijät 169 (147-193) 142 (129-157) 188 (164-215) 140 (127-155) 

416 Toimistoapulaiset 93 (85-102) 134 (104-173) 88 (80-96) 117 (90-151) 

422 Matka- ja hautaustoimistovirkailijat 58 (45-76) 118 (59-235) 64 (49-83) 92 (46-184) 

423 Puhelinvaihteen- ja 
hätäkeskuksenhoitajat 

97 (87-109) 112 (62-202) 102 (91-115) 110 (61-198) 

500 Lentoemännät/stuertit, konduktöörit 
ja oppaat 

88 (67-115) 112 (85-147) 109 (83-143) 148 (112-194) 

503 Kokit, keittäjät ja ravintolaesimiehet 104 (97-112) 99 (84-116) 106 (99-114) 104 (88-123) 

504 Tarjoilijat 118 (107-130) 127 (104-156) 132 (120-145) 133 (108-163) 

510 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 89 (84-94) 95 (90-100) 

511 Perus- ja lähihoitajat 113 (106-120) 196 (131-292) 137 (129-145) 183 (123-273) 
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Tulovakioitu Koulutusvakioitu 
Naiset Miehet Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike STA 95 % lv STA 95 % lv STA 95 % lv STA 95 % lv 

512 Mielenterv.-, kehitysvamm.- ja sos. 
alan hoitajat 

109 (97-122) 134 (116-154) 133 (118-149) 130 (113-149) 

518 Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset 
avustajat 

132 (123-141) 177 (113-278) 143 (133-153) 168 (107-263) 

519 Välinehuoltajat 93 (80-110) 88 (75-104) 

520 Kampaajat, parturit ja kosmetologit 57 (41-78) 190 (85-423) 58 (42-80) 192 (86-428) 

580 Myyjät ja tuote-esittelijät 89 (84-94) 71 (64-79) 90 (85-95) 67 (61-74) 

600 Maanviljelijät 103 (81-130) 78 (63-96) 103 (82-131) 77 (63-95) 

610 Metsätyöntekijät, lomittajat ja 
kalastajat 

233 (206-
263) 

143 (130-158) 241 (214-273) 142 (129-156) 

700 Kaivostyöntekijät ja panostajat 115 (94-141) 133 (109-163) 

701 Rakennustyöntekijät 124 (105-147) 126 (107-149) 

702 Muurarit ja raudoittajat 126 (99-161) 140 (110-179) 

703 Kirvesmiehet 112 (103-122) 118 (108-129) 

704 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 88 (39-195) 123 (109-139) 120 (54-266) 138 (123-156) 

705 Putkiasentajat 117 (106-130) 132 (119-147) 

706 Sähkö-, tietoliikenne- ja linja-
asentajat 

88 (52-149) 94 (88-100) 124 (73-209) 114 (107-122) 

720 Hitsaajat 96 (50-185) 108 (97-119) 131 (68-251) 119 (107-131) 

721 Ohutlevysepät 100 (89-113) 109 (97-123) 

722 Koneistajat ja sepät 104 (65-165) 88 (80-96) 132 (83-209) 98 (90-108) 

723 Koneasentajat ja -korjaajat 97 (62-152) 96 (90-101) 115 (74-181) 104 (98-110) 

724 Elektroniikkalaitteiden asentajat 81 (54-122) 77 (62-95) 95 (63-144) 83 (67-103) 

730 Hienomekaanikot ja 
taideteollisuustyöntekijät 

128 (99-166) 80 (65-98) 147 (114-190) 89 (72-109) 

731 Painopinnanvalmistajat 78 (64-97) 65 (51-83) 98 (80-121) 75 (59-95) 

741 Teurastajat, leipurit ja meijeristit 94 (72-123) 132 (110-159) 117 (89-153) 160 (133-193) 

742 Huonekalu- ja konepuusepät 129 (76-218) 102 (88-118) 141 (84-238) 98 (84-113) 

743 Tekstiili- ja asustetyöntekijät 80 (61-105) 65 (43-98) 81 (62-106) 67 (44-100) 

810 Metalli- ja valimotyöntekijät 189 (125-287) 111 (97-128) 279 (184-423) 166 (145-190) 

811 Puutavarankäsittelijät 122 (101-148) 96 (85-109) 169 (140-205) 106 (94-120) 

814 Paperityöntekijät 202 (160-255) 115 (106-126) 362 (287-458) 225 (206-246) 

815 Kemianteoll.prosessityöntekijät 104 (86-127) 103 (91-117) 114 (94-139) 131 (116-149) 

816 Voimalaitosten koneenhoitajat 95 (78-115) 131 (108-158) 

821 Metallin työstäjät ja betonin 
valmistajat 

129 (79-210) 115 (96-138) 171 (105-278) 134 (112-161) 

823 Muovi- ja kumituotteiden 
valmistajat 

103 (81-131) 99 (83-117) 128 (100-163) 117 (99-138) 

825 Painajat ja paperituotteiden 
valmistajat 

99 (76-130) 76 (65-89) 126 (96-165) 98 (84-114) 

826 Teolliset ompelijat 82 (71-96) 106 (73-154) 82 (71-96) 119 (82-172) 

827 Elintarviketeollisuustyöntekijät 111 (91-136) 111 (92-134) 144 (118-176) 129 (106-155) 

828 Leipomo- ja hedelmätuot. teolliset 
valmistajat 

100 (77-129) 131 (97-177) 123 (95-159) 155 (114-209) 

829 Kemiallisten tuot. teolliset 
valmistajat 

98 (63-152) 57 (24-137) 120 (77-185) 57 (24-136) 

830 Konepaja- ja metallituot. 
kokoonpanijat 

62 (43-90) 119 (90-158) 81 (56-118) 131 (99-174) 
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Tulovakioitu Koulutusvakioitu 
831 Elektronisten laitteiden 

kokoonpanijat 
100 (87-116) 113 (86-149) 130 (112-150) 131 (99-173) 

Naiset Miehet Naiset Miehet 

Koodi Ammattinimike STA 95 % lv STA 95 % lv STA 95 % lv STA 95 % lv 

832 Metalli- ja puutuot. kokoonpanijat 116 (78-173) 40 (22-71) 130 (87-194) 41 (23-74) 

840 Veturinkuljettajat 71 (60-85) 127 (106-151) 

842 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 200 (161-248) 116 (111-122) 253 (204-315) 126 (121-132) 

843 Koneiden kuljettajat 127 (92-175) 104 (95-114) 220 (160-304) 119 (108-130) 

844 Vesi- ja raideliikenteen työntekijät 131 (112-152) 157 (135-182) 

911 Sairaala- ja hoitoapulaiset 142 (132-152) 128 (61-269) 148 (138-159) 113 (54-237) 

912 Siivoojat 149 (142-156) 150 (117-192) 151 (144-159) 150 (117-193) 

913 Keittiöapulaiset 140 (129-152) 173 (106-282) 142 (130-154) 166 (102-271) 

914 Kiinteistönhuoltajat 131 (103-165) 115 (106-125) 137 (109-174) 112 (103-122) 

915 Vahtimestarit 116 (79-170) 110 (90-134) 129 (88-190) 106 (87-130) 

919 Puhelinmyyjät, lehdenjakajat ja 
lipunmyyjät 

146 (123-174) 126 (96-165) 156 (131-185) 127 (97-166) 

931 Sekatyöntekijät 189 (121-296) 151 (133-171) 201 (128-314) 153 (135-173) 

932 Pakkaajat ja lajittelijat 142 (121-167) 161 (134-193) 176 (149-207) 201 (167-242) 

933 Rahdinkäsittelijät ja 
varastotyöntekijät 

122 (104-144) 132 (123-142) 144 (123-170) 147 (136-158) 

999 Tuntematon 117 (81-169) 127 (95-171) 109 (75-158) 114 (85-154) 

Kaikki palkansaajat 100 100 100 100 
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Käsillä oleva tutkimus on osa pitkää jatkumoa suomalaisessa 
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työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä pitkään samassa ammatissa 
toimineilla sekä tunnistaa erityisen raskaita ammatteja, joissa 
sekä kuolleisuus ja että työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on 
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kuolleisuus ja ennenaikainen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen 
ovat keskimääräistä yleisempiä. 
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