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Tiivistelmä: Tutkimuksessa arvioidaan taloudellisten kannustimien vaikutusta 
eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyteen. Kannustinmittana käytetään optioar-
voa, joka voidaan tulkita välittömän eläkkeelle siirtymisen vaihtoehtoiskustan-
nukseksi. Optioarvoa käytetään muiden yksilökohtaisten selittäjien kanssa probit-
mallissa. Estimoinnin perusteella taloudellisilla kannustimilla on merkitsevä, 
mutta suhteellisen pieni, vaikutus eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyteen. Lo-
puksi estimointitulosten pohjalta simuloidaan vuoden 2005 eläkereformin vaiku-
tus karttumien muutosten osalta eläkkeelle siirtymistodennäköisyyksiin. Tulosten 
mukaan muutokset karttumissa vähentävät eläkkeelle siirtymisen todennäköi-
syyttä keskimäärin 0,2 prosenttiyksikköä. Tulos vaikuttaa suhteellisen pieneltä, 
karttumien suhteellisen suuresta muutoksesta huolimatta. Näin ikärajojen muu-
tosten arvioidaankin olevan karttuman muutoksia tehokkaampi tapa myöhentää 
eläkkeelle siirtymistä. 
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Abstract: This paper evaluates the effects of economic incentives on the prob-
ability to retire. The incentive measure used in this study is the option value. A 
probit model is used to estimate the effects of changes in the option value on re-
tirement probabilities. The results suggest that economic incentives have a sig-
nificant effect on early exit from the labour market. Finally the effects of the 
pension reform in 2005 regarding changes in pension accruals are simulated us-
ing the estimation results. The simulation shows a small average decrease in the 
probability to retire, although the changes in accruals are quite substantial. Thus 
changes in age limits are considered to be a more effective way to postpone re-
tirement.

Key words: Labour supply, option value, incentives, pension reform 





Esipuhe

VATT:n tutkimusalue ”Työmarkkinat, verotus ja sosiaaliturva” tuottaa politiik-
karelevanttia tietoa hyvinvointiyhteiskunnan keskeisten mekanismien toiminnas-
ta. Tärkeässä osassa tukimusta on päätettyjen ja toteutuneiden reformien 
evaluaatio.

Suomessa väestö ikääntyy nopeimmin Euroopan Unionin maista. Jo tämän vuo-
sikymmenen lopussa eläkeikäisten määrä kääntyy jyrkkään nousuun. Ikääntymi-
nen yhdessä alhaisen syntyvyyden kanssa johtaa huoltosuhteen heikkenemiseen 
ja aiheuttaa vakavia paineita hyvinvointivaltion rahoituspohjalle. Vuoden 2005 
eläkeuudistus pyrkii vastaamaan näihin demografisten tekijöiden luomiin haas-
teisiin. Uudistus karsii varhaiseläkekanavia, joustavoittaa vanhuuseläkkeelle siir-
tymistä ja lisää taloudellisia kannustimia pysyä työelämässä. 

Tässä tutkimuksessa selvitetään taloudellisten kannustimien vaikutusta eläkkeelle 
siirtymisen todennäköisyyteen.  Tärkeänä uutena kontribuutiona tutkimuksessa 
on verotuksen vaikutuksen sisällyttäminen analyysiin. Samalla arvioidaan vuo-
den 2005 eläkeuudistukseen keskeisiltä osin kuuluvan karttumien muutoksen 
vaikutusta eläkkeelle siirtymispäätöksiin. Tulosten mukaan taloudellisilla kan-
nustimilla on suhteellisen pieni vaikutus ikääntyneiden työn tarjontaan. Vuoden 
2005 eläkeuudistukseen sisältyvä karttumien muutos vähensi ikääntyneiden työ-
markkinoilta poistumista vain vähän. Tutkimuksen johtopäätöksiin kuuluukin, 
että ikärajat ovat todennäköisesti taloudellisia kannustimia tehokkaampi tapa 
myöhentää eläkkeelle siirtymistä. 

Helsingissä 15. maaliskuuta 2004 

Reino Hjerppe 





Yhteenveto

Suomen väestö ikääntyy lähivuosina nopeimmin Euroopan unionissa. Suurten 
ikäluokkien eläköityminen yhtä aikaa pienen syntyvyyden kanssa heikentää huol-
tosuhdetta ja uhkaa ajaa hyvinvointivaltion rahoituskriisiin. Vaikka ikääntyneen 
työvoiman työllisyys on kehittynyt viime vuosina paremmin kuin muiden ikä-
luokkien ja keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut, poistuu suuri osa 
väestöstä työmarkkinoilta yhä ennen 65 vuoden varsinaista eläkeikää. Suomessa 
on kuitenkin ryhdytty toimenpiteisiin eläkejärjestelmän kestävyyden turvaami-
seksi.

Suomen eläkejärjestelmään tehtiin 1990-luvulla lukuisia muutoksia. Alussa elä-
keuudistukset olivat lähinnä sopeutumista vallitseviin vaikeisiin taloudellisiin 
oloihin, myöhemmin reformeilla pyrittiin lähinnä vaikuttamaan tulevien eläke-
menojen kasvuun. Suurten ikäluokkien lähestyessä eläkeikää päätettiin vuoden 
2003 alussa mittavasta eläkereformista, joka astuu asteittain voimaan vuoden 
2005 alusta lukien. Reformin tarkoituksena on myöhentää eläkeikää nostamalla 
ikääntyneiden työntekijöiden eläkekertymää, muuttamalla työeläkkeen ikärajat 
joustaviksi ja karsimalla varhaiseläkkeelle siirtymisen mahdollisuuksia. 

Tutkimuksen aineistona käytetään Tulonjakotilaston tietoja vuosilta 2000 - 2001. 
Käytetty aineisto on rajattu koskemaan varttuneita, 50 - 65-vuotiaita työntekijöi-
tä. Lisäksi aineisto yhdistetään niin, että vain henkilöt, jotka ovat mukana mo-
lempien vuosien paneeleissa, rajataan käytettyyn aineistoon. Näin saadaan 
kahden vuoden paneeliaineisto, jossa on 3 359 havaintoa. Kannustinmuuttujat
kyettiin luomaan vain vajaalle puolelle tästä, joten lopullisen aineistossa oli tie-
dot 1 351 henkilöstä.  

Tutkimuksen empiirisessä osiossa arvioidaan kuinka taloudelliset kannustimet 
vaikuttavat eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyteen. Kannustinmittana käytetty 
optioarvo kuvaa välittömän eläkkeelle siirtymisen odotetun hyödyn ja eläkkeelle 
siirtymisen myöhentämisestä optimaaliseen tulevaan hetkeen koituvan odotettua 
hyödyn eroa. Optioarvo voidaankin tulkita välittömän eläköitymisen vaihtoeh-
toiskustannukseksi. Taloudellisten kannustimien vaikutuksia eläkkeelle siirtymi-
sen todennäköisyyteen arvioitiin probit-mallin avulla. Tulosten mukaan 
kannustimilla on vahvasti merkitsevä, mutta suhteellisen pieni vaikutus eläköi-
tymisen todennäköisyyteen. Kymmenen tuhannen euron lisäys optioarvossa vä-
hentää eläköitymisen todennäköisyyttä keskimäärin 0,14 - 0,25 prosenttiyksik-
köä. Tuloksia arvioitaessa on syytä muistaa käytetyn aineiston heikkoudet. 
Puuttuvat tiedot työvuosista sekä palkka-arvioihin liittyvät epävarmuudet aiheut-
tavat eläkekertymiin harhaa. Käytettävissä olevat pidemmän aikavälin paneeliai-
neistot olisivat korjanneet vain osan näistä ongelmista. Lisäksi ainoastaan 
Tulonjakotilaston pohjalta voitiin verotuksen vaikutus laskea luotettavasti. Vero-
tuksen vaikutuksen huomioiminen onkin tämän työn huomattavin uusi kontribuu-



tio aikaisempaan tutkimukseen (Hakola 1999) verrattuna. Myös eläkejärjestel-
mässä 1990-luvulla tapahtuneet lukuisat muutokset olivat tärkeä peruste mahdol-
lisimman ajanmukaisen aineiston käytölle. 

Probit-mallin tuloksia käytettiin tulevan eläkeuudistuksen vaikutusten simuloin-
tiin. Simuloinnissa pystyttiin huomioimaan muutokset eläkekarttumissa, sen si-
jaan ikärajojen muutosten, eläkepalkan laskentauudistuksen tai varhaiseläke-
reittien karsimisen vaikutusta ei pystytty huomioimaan. Samalla oletettiin hypo-
teettinen tilanne, jossa eläkeuudistus olisi ollut välittömästi voimassa kokonai-
suudessaan. Tältä osin tuloksia voidaan pitää pitkän aikavälin arviona, sillä 
eläkeuudistus tulee suhteellisen hitaasti voimaan: täysin uuden järjestelmän pii-
rissä ovat henkilöt, jotka aloittavat työelämässä vuonna 2005.

Simuloinnin perusteella eläkkeelle siirtymisen todennäköisyys pienenee keski-
määrin 0,2 prosenttiyksiköllä. Eniten uudistukset näyttäisivät vaikuttavan ikään-
tyneiden alle 55 ja noin 60-vuotiaiden henkilöiden eläköitymispäätöksiin. Vaikka 
muutokset eläkekarttumissa vaikuttavat huomattavilta, näyttää eläköitymisen to-
dennäköisyyden muutos suhteellisen pieneltä. Onkin luultavaa, että ikärajojen 
muutos on huomattavasti tehokkaampi tapa myöhentää eläkkeelle siirtymistä 
kuin mittavatkaan uudistukset karttumissa. Samalla on huomattava, että on myös 
muita tekijöitä, jotka vaikuttavat ikääntyneiden työmarkkinoille osallistumiseen. 
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1 Johdanto

Suomen väestö ikääntyy lähivuosina nopeimmin Euroopan unionissa. Suurten 
ikäluokkien eläköityminen yhtä aikaa pienen syntyvyyden kanssa heikentää huol-
tosuhdetta ja uhkaa ajaa hyvinvointivaltion rahoituskriisiin. Vaikka ikääntyneen 
työvoiman työllisyys on kehittynyt viime vuosina paremmin kuin muiden ikä-
luokkien ja keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut, poistuu suuri osa 
väestöstä työmarkkinoilta yhä ennen 65 vuoden varsinaista eläkeikää. Suomessa 
on kuitenkin ryhdytty toimenpiteisiin eläkejärjestelmän kestävyyden turvaami-
seksi.

Suomen eläkejärjestelmään tehtiin 1990-luvulla lukuisia muutoksia. Alussa elä-
keuudistukset olivat lähinnä sopeutumista vallitseviin vaikeisiin taloudellisiin 
oloihin, myöhemmin reformeilla pyrittiin lähinnä vaikuttamaan tulevien eläke-
menojen kasvuun. Suurten ikäluokkien lähestyessä eläkeikää päätettiin vuoden 
2003 alussa mittavasta eläkereformista, joka astuu asteittain voimaan vuoden 
2005 alusta lukien. Reformin tarkoituksena on myöhentää eläkeikää nostamalla 
ikääntyneiden työntekijöiden eläkekertymää, muuttamalla työeläkkeen ikärajat 
joustaviksi ja karsimalla varhaiseläkkeelle siirtymisen mahdollisuuksia.

Suomessa eläkejärjestelmän tutkimus on tähän mennessä keskittynyt lähinnä 
ikääntymisen pitkällä aikavälillä rahoitusjärjestelmälle aiheuttamien paineiden 
selvittämiseen (Parkkinen 2002, STM 2002). Tämän tutkimuksen tarkoituksena 
on tutkia eläkejärjestelmään sisältyvien taloudellisten kannustimien vaikutusta 
eläkkeelle siirtymispäätökseen. Analyysi perustuu Tilastokeskuksen Tulonjakoti-
lastoon pohjautuvan yksilöiden elinkaaren eläke- ja tulovirtojen laskentaan. Kan-
nustinmittana käytetään optioarvoa, joka kuvaa välittömän eläkkeelle siirtymisen 
odotetun hyödyn ja eläkkeelle siirtymisen myöhentämisestä optimaaliseen tule-
vaan hetkeen koituvan odotetun hyödyn eroa. Optioarvo voidaankin tulkita välit-
tömän eläköitymisen vaihtoehtoiskustannukseksi. 

Optioarvoon vaikuttavat kaikki eläkejärjestelmässä tapahtuneet muutokset, joilla 
on vaikutusta yksilöiden eläköitymispäätöksiin elinkaaren tulo- ja eläkevirtojen 
kautta. Näin optioarvoa voidaan käyttää selittäjänä estimoitaessa eläkkeelle siir-
tymisen todennäköisyyksien muutoksia. Lopuksi pyritään arvioimaan, miten elä-
keuudistus vaikuttaa eläkkeelle siirtymispäätöksiin simuloimalla hypoteettinen 
tilanne, jossa eläkereformi olisi toteutunut karttumakertoimien osalta. 

Tutkimuksen rakenne on seuraava: ensin kuvataan nykyistä eläkejärjestelmää ja 
tulevaa eläkereformia sekä Suomen demografiaa ja ikääntyneiden työmarkkina-
asemaa. Kolmannessa luvussa esitetään käytetty aineisto, tärkeimpien muuttujien 
konstruointi ja eläkkeiden laskenta. Seuraavaksi kuvataan käytetyn kannustinmi-
tan eli optioarvon konstruoiminen ja estimoidaan miten optioarvo ja muut yksi-
lölliset tekijät vaikuttavat eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyteen. Lopuksi 
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estimointituloksia käytetään simuloimaan eläkereformin vaikutusta eläkkeelle 
siirtymisen todennäköisyyteen. 
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2 Suomen eläkejärjestelmän muutokset

Varhaiseläkkeelle siirtymisen voimakas yleistyminen aiheutti runsasta keskuste-
lua 1980- ja -90-luvun taitteessa (ks. Lilja 1990). Valtioneuvosto asettama Elä-
kekomitea 1990 ryhtyikin selvittämän, miten työntekijöiden mahdollisuuksia 
osallistua työelämään voitaisiin edistää. Lisäksi komitea valmisteli toimenpide-
ehdotuksia pitkän aikavälin eläkepolitiikan kehittämislinjasta ja mahdollisista 
muista tarvittavista sosiaalipoliittisista toimenpiteistä. Myös ns. Sailaksen paperi 
vuodelta 1992 sisälsi ehdotuksia yksityisen ja julkisen alan eläke-ehtojen yhden-
mukaistamisesta, yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan nostosta ja osa-aika-
eläkkeen ikärajan laskusta. 

Vuoden 1996 alussa tuli voimaan työeläkeuudistus. Eläkkeen tulevan ajan las-
kentatapaa pienennettiin 50 ja 60 ikävuoden välillä siten, että eläkkeen karttuma 
on 1,5 %:n sijasta 1,2 % palkasta ja 60 ja 65 ikävuoden välillä 0,8 % palkasta. 
Tulevan ajan laskemiseksi henkilöltä vaaditaan vähintään vuoden työskentelyai-
kaa 10 vuoden aikana. Eläkepalkan laskentasääntöä muutettiin siten, että työsuh-
dekohtaisesti huomioon otetaan 10 viimeisen työvuoden ansiot aikaisemman 4 
vuoden ansioiden sijaan. 

Vuosina 1997 – 2000 kansaneläkettä leikattiin vuosittain ja lisäksi järjestelmiin 
tehtiin muita muutoksia. Vuoden 1997 alusta pohjaosa ja lisäosa yhdistettiin elä-
kevähenteiseksi kansaneläkkeeksi ja voimassa olevien puolisolisien leikkaami-
nen aloitettiin. Eläkkeensaajien hoitotuki ja asumistuki eivät enää edellyttäneet 
kansaneläkkeen saamista. Myös eläkkeensaajien asumistukilakiin tuli muutoksia. 
Työttömyysajalta karttuvaa eläkettä vähennettiin 80 prosenttiin aiemmasta. 

Yleisimmät eläkekanavat ovat vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke (ml. yksilöl-
linen varhaiseläke), työttömyyseläke ja osa-aikaeläke. Ikä, jossa siirrytään van-
huuseläkkeelle voi vaihdella eri syistä johtuen. Valtaosa väestöstä siirtyy 
kuitenkin eläkkeelle varhaiseläkkeiden kautta. Tästä syystä niiden ikärajoissa ja 
muissa ehdoissa tapahtuneet muutokset ovat keskeisessä asemassa myös eläke-
järjestelmän kannustavuutta selitettäessä. Varhaiseläkkeiden ehdoissa on 1990-
luvulla tapahtunut useita muutoksia.  

Työttömyyseläkkeen ikäraja oli aluksi 60 vuotta. Se laskettiin 1970-luvun taan-
tuman aiheuttaman työttömyyden lievittämiseksi ensin 58 vuoteen ja edelleen 55 
vuoteen, missä se oli 1980-luvun alkupuolen. Vuosikymmenen lopulla se palau-
tettiin asteittain 60 vuoteen, missä se on edelleen. Ikärajan kohoamisen yhteydes-
sä otettiin käyttöön työttömyysturvan lisäpäivät. Jos ansiosidonnaisen työttö-
myysturvan enimmäisaika (500 päivää) täyttyi sen jälkeen, kun henkilö oli 
täyttänyt 55 vuotta (aikaisempi työttömyyseläkkeen ikäraja), hän oli oikeutettu 
työttömyysturvan lisäpäiviin siihen saakka kun täyttää 60 vuotta. Tämä ns. työt-
tömyyseläkeputki saattoi siten kestää 7 vuotta (normaalit 500 päivää ja täydet 
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lisäpäivät). Vuodesta 1997 lähtien työttömyyseläkeputken kesto on ollut 5 vuotta, 
koska lisäpäiväoikeus alkaa vasta 57-vuotiaana.

Työkyvyttömyyseläkkeistä vain vuonna 1987 käyttöön otettu yksilöllinen var-
haiseläke on ikäsidonnainen. Sitä koskevissa ratkaisuissa otetaan varsinaista työ-
kyvyttömyyseläkettä enemmän huomioon sosiaalisia ja työolosuhteita koskevia 
seikkoja. Vuonna 1994 yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikäraja kohosi 55 vuodes-
ta 58 vuoteen. Muutos koski 1940 tai myöhemmin syntyneitä. Vuonna 2000 
alaikäraja nousi 60 vuoteen. Ikärajan nousu koskee 1944 tai myöhemmin synty-
neitä.

Osa-aikaeläkkeen tavoitteena on tarjota työntekijälle mahdollisuus sopeuttaa 
työntekoa alentuneeseen suorituskykyyn. Koska osa-aikaeläkkeellä olevat ovat 
työllisiä, ei osa-aikaeläkettä perinteisessä mielessä pidetä varhaiseläkkeenä. Osa-
aikaeläkkeessä oli alun perin julkisella sektorilla 58 vuoden ja yksityisellä 60 
vuoden alaikäraja. Ikärajat yhtenäistettiin 58 vuoteen vuonna 1995. Vuodesta 
1998 lähtien alaikäraja on ollut 56 vuotta. 

Taulukko 1.  Vanhuus- työttömyys-, työkyvyttömyys ja osa-aikaeläkkeen saajat 

vuosina 1995 - 2001 

Vuosi Vanhuuselä-
ke

Työttömyyselä-
ke

Työkyvyttö-
myyseläke

Osa-aikaeläke

1995 804 061 39 147 309 504  5 437 
1996 822 515  41 411 301 788  6 104 
1997 836 701 44 862 294 951  6 932 
1998 846 863 49 389 288 047 10 924 
1999 858 216 52 240 282 039 18 284 
2000 869 672 54 291 276 269 24 533 
2001 875 598 58 022 267 906 29 073 
Työkyvyttömyyseläke koostuu yksilöllisestä varhaiseläkkeestä, täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä ja 
osittaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä. Taulukon luvut eivät ole yhteenlaskettavissa, sillä yksi henkilö  
voi yhtä aikaa saada useamman lajin eläkettä. Lähde: Eläketurvakeskus 

2.1 Vuoden 2005 eläkeuudistus 

Keskeiset työmarkkinajärjestöt tekivät vuoden 2001 lopulla sopimuksen yksityis-
alojen työeläkkeiden kehittämisestä. Sopimuksessa sovittiin eläkejärjestelmän 
kehittämisestä pääpiirteittään. Vuoden 2002 syyskuussa sopimusta täydennettiin 
eläkkeiden laskennan osalta. Hallitus esitti sopimuksen mukaisen lakiesityksen 
eduskunnalle marraskuussa 2002. Eduskunta hyväksyi lakiesityksen viimeisinä 
töinään vuoden 2003 helmikuussa ennen uusia eduskuntavaaleja. Sopimuksen 
tavoitteina oli eläkkeelle siirtymisiän myöhentäminen 2-3 vuodella ja eläkejärjes-
telmän sopeuttaminen keskimääräisen eliniän kasvuun. 
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Lain mukaan vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63–68 vuoden iässä aikai-
semman 65 vuoden sijaan. Laki muuttaa myös varhaiseläkkeitä. Työttömyyselä-
ke lakkaa ja lisäpäiväoikeuden alaikäraja nousee 59 vuoteen. Uudistus koskee 
vuonna 1950 tai myöhemmin syntyneitä. Myös yksilöllinen varhaiseläke poistuu 
siten, etteivät 1944 tai myöhemmin syntyneet enää pääse sen piiriin. Yksilöllisen 
varhaiseläkkeen kriteerejä käytetään kuitenkin arvioitaessa 60 vuotta täyttäneiden 
työkyvyttömyyseläkeoikeutta. Osa-aikaeläkkeen ikäraja kohoaa takaisin 58 vuo-
teen. Vuodesta 2005 alkaen työskentelystä karttuu eläkettä ja maksut maksetaan 
18 ja 68 ikävuoden välillä. Eläkettä karttuu vuodessa ansioista: 

• 18–52-vuotiaana 1,5 % 
• 53–62-vuotiaana 1,9 % 
• 63–67-vuotiaana 4,5 %. 

Uusi eläkkeen laskusääntö koskee työskentelyä vuodesta 2005 alkaen. Ennen 
vuotta 2005 alkaneen työsuhteen ajalta eläke lasketaan vuoden 2004 loppuun 
saakka senhetkisten säännösten mukaan eli jokaisen työsuhteen 10 viimeisen 
vuoden ansioista. Tämä eläke tarkistetaan eläkkeen alkamishetken tasoon palk-
kakertoimella. Jos työntekijä jää eläkkeelle ennen vuotta 2012 ja jatkaa ennen 
vuotta 2005 alkaneessa TEL-työsuhteessa eläkkeelle siirtymiseen asti, eläke las-
ketaan sekä vanhan että uuden mallin mukaan ja myönnetään suurempi. 

Kuvio 1.  Eläkeuudistuksen vaikutus karttumiin 
vuoden 2004 loppuun vuodesta 2005 lähtien

Vanhuuseläke Vanhuuseläke

1,5 % 1,5 % 1,9 % 4,5 %2,5 %

60 v23 v 65 v 18 v 53 v 68 v63 v

Työkyvyttömyyseläke

1,2 % 0,8 %

23 v 50 v 60 v 65 v

1,5 %

Työkyvyttömyyseläke

1,5 % 1,3 %

50 v 63 v

Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan vain alle 63-vuotiaille, koska kertyneen 
vanhuuseläkkeen saa 63 vuoden iästä alkaen. Tuleva aika eli aika työkyvyttö-
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myyden alkamisesta 63 vuoden ikään saakka lasketaan eläkkeeseen, jos ansioita 
on 10 viimeisen vuoden aikana vähintään 12 000 euroa vuoden 2002 tasossa. Tu-
levan ajan eläke lasketaan työkyvyttömäksi tuloa edeltäneiden viiden täyden ka-
lenterivuoden keskimääräisistä ansioista. Jos eläkkeenhakijalla ei ole työansioita 
tältä ajalta, tulevan ajan eläkettä ei tule maksettavaksi. Tulevan ajan eläkkeen 
karttuma on 1,5 % ja 50–63 ikävuoden välillä 1,3 %. Pitkään työkyvyttömyys-
eläkkeellä olevien eläkettä korotetaan iästä riippuvalla kertoimella 24–55 ikä-
vuoden välillä, kun eläke on jatkunut 5 vuotta. Korotus on enintään 21 %, se 
pienenee 0,7 % ikävuotta kohti. Perhe-eläkkeeseen tehdään vastaava kertakorotus 
kuin työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläkkeisiin, joiden eläketa-
pahtuma, joka on yleensä pitkäaikaisen sairastumisen alkupäivä, tapahtuu vuoden 
2005 aikana, sovelletaan nykyisin voimassa olevaa lakia. Työkyvyttömyyseläke 
muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä. 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen 
myönnetään vain vanhuuseläkkeitä ja osa-aikaeläkkeitä.

Eläke palkattomilta jaksoilta 

Vuodesta 2005 alkaen työeläkettä karttuu palkattomilta jaksoilta, joilta makse-
taan ansiosidonnaista päivärahaa. Näitä ovat äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat, 
sairauspäivärahat, työttömyyspäiväraha ja vuorotteluvapaakorvaus. Eläkettä kart-
tuu myös alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaalta ja opiskeluajalta. Nykysäännösten 
mukaan eläkettä kertyy, jos työsuhteen sisällä palkaton aika on alle vuoden mit-
tainen. Palkaton jakso voi pienentää eläkettä, jos se osuu eläkepalkan laskenta-
vuosiin. Ns. työeläkelisä on osittain korvannut työttömyysaikaa. Vuoden 2005 
alusta äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausilta vanhuuseläkkeen karttuman pe-
rusteena ovat päivärahan perusteena olevat ansiot täysimääräisesti. Ansiosidon-
naisen työttömyyspäivärahan ja vuorotteluvapaan karttuman perusteena on 75 % 
ja sairauspäivärahan osalta 65 % etuuden perusteena olevista ansioista. Tulevan 
ajan eläkkeen osalta peruste on kaikissa etuusajoissa 100 %. Opiskeluajan ja alle 
3-vuotiaan lapsen hoitovapaan ajalta, jolta ei saa päivärahaa, eläkkeen karttuma 
on 500 euroa kuukaudessa (v. 2002 tasossa). Loppututkintoon johtaneen opiske-
lun ajalta eläke karttuu enintään viideltä vuodelta. Palkattomalta ajalta eläke kart-
tuu 1,5 %. Työttömyyspäivärahojen osalta eläke kustannetaan työttömyyskas-
sojen keskuskassan kautta, kuten työeläkelisät nykyisin. Sairauspäivärahoista ja 
vastaavista ansiosidonnaisista päivärahoista karttuva eläke kustannetaan työelä-
kemaksulla. Hoitovapaan ja opiskeluajan eläkkeen kustantaa valtio.

Keskimääräisen elinajan pitenemiseen varaudutaan ottamalla käyttöön elinaika-
kerroin. Kerroin määritellään ensimmäisen kerran vuonna 2009, jolloin se saa 
arvon 1. Jos elinajan odote kasvaa tämän jälkeen, kerroin pienenee. Vastaavasti 
elinajan odotteen lyhentyessä kerroin kasvaa. Pienennyksen voi korvata jatka-
malla työssä pitempään. Alkuvuosina pienennys on vähäinen. Arvion mukaan 
elinaikakerroin pienentää vuosien 2030 – 2040 paikkeilla alkavia eläkkeitä noin 
10 %, minkä voi korvata 1 – 1,5 vuoden lisätyöskentelyllä.  
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2.2 Suomen demografia ja eläkkeellesiirtymisikä 

Suomessa väestö ikääntyy nopeimmin Euroopan unionissa. Vanhenemisen taus-
talla on ensinnäkin hedelmällisyysluvun putoaminen alle uusiutumistason viimei-
sen kolmenkymmenen vuoden aikana. Suomessa syntyy enää keskimäärin 1,73 
lasta naista kohden, kun väestön ennallaan pysyminen vaatisi keskimäärin 2,1 
lapsen syntymisen. Syntyvyyden laskun lisäksi myös eliniän pidentyminen nos-
taa väestön keskimääräistä ikää. Eläkeikäisten määrä kasvaa lähivuosina nopeasti 
ja on huipussaan vuoteen 2030 mennessä, varhaiseläkeikäisten määrä kasvaa tä-
täkin nopeammin. 

Kuvio 2:  Suomen väestön sukupuoli- ja ikäryhmäennuste vuosille 2001 ja 

2030

Lähde: Tilastokeskus, Henkilötilastot

Tällä hetkellä Suomessa elää noin 800 000 eläkeikäistä henkilöä, vuonna 2030 
heitä on jo 1,4 miljoonaa. Varhaiseläkeikäisten (55 - 64-vuotiaiden) määrä on 
kasvanut jo viime vuosista alkaen. Tässä ikäluokassa oli vuonna 1999 lähes 
550 000 henkilöä, vuonna 2003 noin 660 000 henkilöä, vuonna 2007 yli 750 000 
henkilöä ja vuonna 2010, kun varhaiseläkeikäisten määrä on huipussaan, lähes 
800 000 henkilöä. 
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Kuvio 3.  Suomen väestö ikäryhmittäin vuosina 1940 - 2050, milj. henkeä 
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Väestö yhteensä 15-64-vuotiaat 55-64 65+

Lähde: Parkkinen 2002 

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut vuoden 1995 jälkeen yli vuo-
della 58,1 vuodesta 59,3 vuoteen vuonna 20011. Työelämästä poistuminen yleis-
tyy 55. ikävuodesta lähtien. 50 – 54-vuotiaiden ikääntyneiden työllisyysaste on 
vielä selvästi keskimääräistä korkeampi, kun vanhuuseläkeikää lähestyvien 60 - 
64-vuotiaiden työllisyysaste oli vuonna 2002 vain 26,1 prosenttia. Ikääntyneiden 
työllisyys on kuitenkin kohentunut keskimääräistä nopeammin. Ikääntyneiden 
työllisyysasteet ovatkin jo korkeammalla tasolla kuin ennen lamaa. Työllisyysas-
teiden nousun taustalla on lähinnä suotuisa talouskehitys ja varhaiseläkkeiden 
ehtojen muuttaminen. Työvoiman kysynnän kasvu on hillinnyt irtisanomisia, jot-
ka usein kohdistuvat varhaiseläkemahdollisuuksien piirissä oleviin ikääntyviin. 
Varhaiseläkkeiden ikärajojen nostot ja muut ehtojen muutokset ovat vähentäneet 
niiden vetoa ja ohjanneet eläkehakuisuutta osa-aikaeläkkeen piiriin. (Rantala & 
Romppanen 2003). 

                                             
1

Eläkkeelle siirtymisiän laskennassa on monta vaihtoehtoa. Eläketurvakeskuksen (Kannisto, Klaavo ym., 
2003) mukaan paras mittari on odotettu eläkkeellesiirtymisikä, joka vuonna 2002 oli 25-vuotiailla 58,9 
vuotta. Eläkkeelle siirtymisen mediaani-ikä on viime vuodet pysytellyt 60,1 vuodessa, koska suurin osa 
eläkkeelle siirtymisistä tapahtuu juuri 60 vuoden iässä.
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Vastaava kehitys on nähtävissä ikääntyneiden työmarkkinatilanteen paranemises-
sa. Etenkin 55 - 59-vuotiaiden työttömyysaste on laskenut nopeasti. Tässä ikä-
ryhmässä työttömyysaste oli vuonna 1996 vielä yli 23 prosenttia, kun se vuonna 
2002 oli jo laskenut hieman keskimääräisen 9,2 prosentin työttömyysasteen alle. 

Taulukko 2.  Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 1995 - 2001 

Vuosi Ikä 
1995 58,1 
1996 58,2 
1997  58,5 
1998 58,8 
1999 59,0 
2000 59,1 
2001 59,3 

Lähde: Kansallisen ikäohjelman seurantaraportti 2002. 

Kuvio 4.  Työttömyysasteet ikäryhmittäin vuosina 1995 - 2002 
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 Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus.
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Taulukko 3. Työllisyysasteet ikäryhmittäin vuosina 1995- 2002 

Ikä
Vuosi 50-54 55-59 60-64 15-64 
1995 74,8 48,9 18,5 61,1
1996 75,0 49,8 19,3 61,9
1997 74,5 49,8 19,4 62,9
1998 77,1 51,2 19,6 64,1
1999 78,4 55,2 21,6 66,0
2000 79,3 59,3 23,4 66,9
2001 80,2 62,9 25,2 67,7
2002 79,5 65,1 26,1 67,7

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus. 
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3 Aineisto

3.1 Tulonjakotilasto

Tulonjakotilasto on vuosittainen haastattelu- ja rekisteriaineistoihin perustuva 
väestön ansiotuloja ja tulonsiirtoja kuvaava tilasto. Tulonjakotilaston aineisto 
käsittää vuosittain n. 700 eri muuttujaa ja se kattaa pikkutarkasti kaikki oleelliset 
kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin vaikuttavat tuloerät ja saadut sosiaa-
lietuudet. Suurin osa aineiston tiedoista on peräisin erilaisista rekistereistä, tär-
keimpinä verohallinnon, työministeriön, KELAn ja eläkelaitosten rekisterit. 
Haastattelutietoja käytetään lähinnä luokittelutietojen, omaisuustulojen ja eräiden 
pienempien tuloerien keräämiseen. 

Tulonjakotilasto käyttää rotatoitua puolipaneeliotantaa, jossa puolet otoksesta 
vaihtuu vuosittain ja samat kotitaloudet esiintyvät paneelissa kahtena peräkkäise-
nä vuotena. Otoskoko on keskimäärin noin 10 000 kotitaloutta eli noin 25 000 
henkilöä. Otanta on painotettu siten, että suurituloisilla on suurempi todennäköi-
syys tulla poimituksi, mutta aineisto sisältää otospainot, joiden avulla tiedot voi-
daan korottaa koko väestön tasolle.  

Tilastokeskus julkaisee vuosittain tulonjakotilastosta tuloeroja ja tulonmuodos-
tusta kuvaavia tilastoja. Tulonjakotilaston mikroaineisto on käytössä eri ministe-
riöissä ja tutkimuslaitoksissa.

Tässä tutkimuksessa käytetään Tulonjakotilaston aineistoa vuosilta 2000 - 2001. 
Käytetty aineisto on rajattu koskemaan varttuneita, 50 - 65-vuotiaita työntekijöi-
tä. Lisäksi aineisto yhdistetään niin, että vain henkilöt, jotka ovat mukana mo-
lempien vuosien paneeleissa, rajataan käytettyyn aineistoon. Näin saadaan 
kahden vuoden paneeliaineisto, jossa on 3 359 havaintoa. Kannustinmuuttujat
kyettiin luomaan vain vajaalle puolelle tästä, joten lopullisen aineistossa oli tie-
dot 1 351 henkilöstä.  

3.2 Muuttujien konstruointi 

Tutkimuksessa käsitellään vanhuuseläkkeen lisäksi yksilöllistä varhaiseläkettä, 
työkyvyttömyyseläkettä sekä työttömyyseläkeputkea. Osa-aikaeläkettä ei tässä 
tutkimuksessa pystytä huomioimaan. Kuten kappaleessa 2 todetaan, ei osa-
aikaeläkettä yleensä määritelmällisesti pidetäkään varsinaisena eläkkeenä, minkä 
lisäksi aineistosta on vaikea erottaa kesken vuotta varsinaiselle eläkkeelle ja osa-
aikaeläkkeelle jääneet. Ikä- ja sukupuolispesifit eloonjäämistodennäköisyydet 
johdettiin Tilastokeskuksen Henkilötilastojen kuolemanvaaratilastosta2. Myös 

                                             
2

Eloonjäämistodennäköisyys = 1 – kuolemanvaara. 
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tiedot elinajanodotteista iän ja sukupuolen mukaan otettiin Tilastokeskuksen 
Henkilötilastoista. Molemmat arvot liitettiin käytettyyn aineistoon henkilön iän ja 
sukupuolen perusteella.  

Eläkemuuttujan konstruoinnissa käytettiin henkilön työmarkkinatilan muutosta. 
Vuoden 2001 Tulonjakotilastossa on tieto henkilön eläke, työ ja työttömyyskuu-
kausista vuonna 2002. Näin käytetystä aineistosta voidaan havaita henkilön työ-
markkinatilat vuodelta 2000, 2001 ja 2002. Jos henkilö oli vuonna t työttömänä 
tai töissä ja vuonna t + 1 eläkkeellä, katsottiin hänen siirtyneen eläkkeelle. Jos 
henkilö oli vain osan vuodesta eläkkeellä, käytettiin aineiston tietoa kyseisen 
vuoden marraskuun lopun työmarkkinatilasta. Jos henkilö oli vuoden aikana työt-
tömänä tai töissä alle 12 kuukautta ja marraskuun lopussa eläkkeellä, katsottiin 
hänen siirtyneen eläkkeelle. Eläkkeelle siirtymisen katsotaan tässä tutkimuksessa 
olevan pysyvää eli henkilö ei kerran eläkkeelle siirryttyään palaa enää työmark-
kinoille.

Terveydentilamuuttuja luotiin käyttämällä aineiston tietoja henkilölle korva-
tuista sairauspäivärahoista3. Terveydentila on indikaattorimuuttuja, joka saa ar-
von 1, jos henkilö on saanut sairauspäivärahaa kyseisenä vuonna ja arvon 0 
muulloin. On huomattava, että henkilön todellisen terveydentilan mittaaminen 
käytetyllä muuttujalla on ongelmallista. Henkilön on saatava tietty määrä saira-
uspäivärahaa päästäkseen työkyvyttömyyseläkkeelle. Näin henkilöllä on kannus-
tin hakeutua sairaspäivärahalle myös ilman aitoa syytä, mikäli tarve siirtyä 
eläkkeelle on vahva. 

Työvuodet ovat eläke-etuuksien laskennan kannalta olennaisessa osassa. Koska 
aineistossa ei ole tietoa työvuosista, jouduttiin ne johtamaan muihin muuttujiin 
tukeutuen. Muuttuja konstruoitiin käyttämällä ikä- ja koulutusastemuuttujia sekä 
yleistä koulunaloitusikää: 

työvuodet = henkilön ikä – koulutusvuodet – 7. 

Näin laskettuna työvuosimuuttujassa oletetaan keskeytymätön työhistoria työ-
markkinoille tulon jälkeen. Koska aineiston henkilöt tulivat työikäisiksi vuosien 
1949 ja 1966 välillä, ei miesten osalta keskeytymättömän työuran oletus ole ko-
vin epärealistinen. Naisilla tämä oletus on kuitenkin luultavasti ongelmallisempi. 
Jos työura keskeytyy niin, että henkilö on täysin poissa työmarkkinoilta, ei elä-
kettäkään luonnollisesti kartu. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on lopullisesta 
otoksesta poistettu työkuukausien ja palkkatulojen perusteella täysin työmarkki-
noiden ulkopuolella olevat henkilöt. Näin ongelmaksi otoksessa jäävät ainoastaan 
työmarkkinoilta väliaikaisesti poistuneet henkilöt.

                                             
3

Tulonjakotilastossa on myös tieto invaliditeettiprosentista, tätä tietoa ei kuitenkaan voitu käyttää, sillä 
se on endogeeninen yhtälön 14) eläkkeelle siirtymispäätöksen kanssa.
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3.3 Palkka-arviot ja -ennusteet 

Mielekkäiden kannustinmuuttujien konstruoimiseksi on niin henkilön palkka ha-
vaintohetkeltä eläkkeelle siirtymiseen asti kuin eläke-etuuksien määrä eläkkeelle 
siirtymisestä kuolemaan asti kyettävä arvioimaan. Tämän takia palkat on arvioi-
tava silloin, kuin niitä ei havaita. Koska tulonjakotilasto on kiertävä puolipaneeli, 
puolelle henkilöistä havaitaan edellisen vuoden tulotiedot. Havaitsemattomien
palkkojen arvioimiseksi käytetään palkkaregressiota, joka pohjautuu Mincerin 
(1974) inhimillisen pääoman teoriaan.

Minceriä mukaillen logaritmisten palkkojen oletetaan riippuvan yksilökohtaisista 
ominaisuuksista ja virhetermistä. Yksilökohtaiset ominaisuudet koostuvat tässä 
mallissa iästä, sukupuolesta, koulutusvuosista ja työpaikan toimialasta: 

1) 0 1log i i iw X

jossa wi on palkka, Xi yksilökohtaiset ominaisuudet ja 1i  virhetermi. Palkkare-

gressio estimoitiin vuoden 2001 poikkileikkausaineistosta käyttäen Heckmanin 
valikoituvuuskorjausta, jolloin työssäkäyntiä käytettiin palkkojen havainnoinnin 
ehtona.

Valikoituvuusyhtälö saa siten muodon 

2) 2 0,i iZ

jossa Zi on työssäkäynnin indikaattorimuuttuja ja 2i virhetermi. Virhetermien 

oletetaan jakautuneen normaalisti: 1 2~ (0, ),  ~ (0,1)N N , jossa 1 2( , )corr .
Logaritminen suurimman uskottavuuden funktio havainnolle i on näin: 
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jossa () on kertymäfunktio ja i painokerroin. 

Palkkayhtälön estimointitulokset esitetään taulukossa 4. Koulutusvuosilla on sel-
västi palkkaa nostava vaikutus. Koulutuksen tuottoa on tutkittu Suomessa hyvin 
laajalti. Useissa estimoinneissa on koulutusmuuttujina käytetty koulutustasojen 
indikaattorimuuttujia, jolloin vertailu tähän tutkimukseen on vaikeaa. Estimoin-
neissa, joissa koulutus on ollut tämän tutkimuksen tapaan jatkuva muuttuja, on 
koulutusvuoden vaikutukseksi palkkaan saatu arvioita 3 % (Hakola, 1999) ja 15 
% (Uusitalo, 1999) välillä. Näin koulutusvuodelle estimoitu 6 % palkkavaikutus 
tuntuu suhteellisen järkevältä. 

Myös iällä on palkkaa nostava vaikutus. Iän neliöllä on palkkaa laskeva vaikutus, 
joten palkan nousu hidastuu iän kasvaessa. Naisilla taas palkka on selvästi (23 %) 
miehiä alempi. Nämä tulokset ovat odotettuja. Sitä vastoin julkisen sektorin 
muuttujan vahva positiivisuus on yllättävää. Toisaalta Hakola (2002 ja 1999) on 
saanut eri aineistolla vastaavia tuloksia.
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Taulukko  4. Palkkayhtälön estimointitulokset 

Selittäjät (indikaattorimuuttujien referenssiryh-
mä suluissa) 

Kerroin  

Koulutusvuodet 0,0599** (11,33) 

Nainen -
0,2317** 

(5,63) 

Ikä 0,3753** (7,90) 

Ika2 -
0,0039** 

(8,44) 

Julkinen sektori (yksityinen sektori) 0,6667** (13,47) 

Toimiala (palvelut)   

Maatalous -
1,6719** 

(12,76) 

Metsätalous 0,0418 (0,22) 

Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 0,9475** (6,27) 

Tekstiilien nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,6699** (3,58) 

Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 0,7273 (4,90) 

Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 1,1733** (8,80) 

Kustantaminen ja painaminen 1,0781** (8,13) 

Koksin, öljypolttoaineiden ja ydinpolttoaineen 
valmistus 

0,9619* (2,49) 

Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden, tekokuitu-
jen, kumin ja muovin valmistus 

1,0931** (7,82) 

Ei-metallisten mineraalien valmistus 0,8395** (3,68) 

Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 0,8053** (6,79) 

Koneiden. laitteiden, elektroniikan ja instru-
menttien valmistus 

0,8982** (9,50) 

Kulkuneuvojen valmistus 0,8151** (4,29) 

Huonekalujen ja muu valmistus, kierrätys 1,1432** (4,59) 

Sähkö-, kaasu-, ja vesihuolto 0,9835** (6,00) 

Rakentaminen 0,5733** (7,25) 

Tukku- ja vähittäiskauppa 0,7563** (7,53) 

Majoitus- ja ravitsemustoiminta 0,1721 (1,12) 

Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 0,6757** (8,62) 

Rahoitus 1,1046** (8,53) 

Vakio -0,1585 (0,13) 

Työssäkäynti (ei työkuukausia) 3,2651** (39,23) 

Rho (keskivirhe) -0,5697 (0,0234) 

Havaintoja yht. (sensuroituja/sensuroimattomia) 5 366 (1 833/3 533) 

Log uskottavuusarvo  -13 286,98  
2 (25) 1090,8  

Suluissa t-arvojen itseisarvot. * tilastollisesti merkitsevä 5 %:n tasolla** tilastollisesti merkitsevä 1 %:n 
tasolla 

Regressiotulosten pohjalta henkilöiden palkat arvioitiin kaikille havaitsematto-
mille vuosille.4 Palkka-arvioiden keskiarvot on esitetty taulukossa 5. 

                                             
4 Arvioidut palkat korjattiin vuoden 2001 tasoon käyttämällä Tilastokeskuksen elinkustannusindeksiä. 
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Taulukko 5.  Palkka-arvioiden keskiarvot 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi 
Työkuukaudet>0 20 777 9 910 420 60 149 
Ei työkuukausia 7 537 7 248 231 49 217 

3.4 Eläkkeiden laskenta 

Eläkkeiden laskennassa kunkin vuoden eläkevarallisuus laskettiin kyseisen vuo-
den eläkesäännösten ja palkka-arvion tai -ennusteen mukaisesti. Työeläkkeen 
määrä saadaan yksinkertaisesta laskukaavasta: 

4) Työeläke = vuodett * karttuma * palkkae.

Näin työeläke on funktio työvuosista, karttumakertoimesta ja eläkepalkasta. 
Koska työvuosien arvioinnissa jouduttiin turvautuman oletukseen katkeamatto-
masta yhtäjaksoisesta työurasta, on työvuosimuuttujan laskennassa päädytty to-
dennäköisesti todellista suurempiin arvoihin. Karttumakertoimessa on tapahtunut 
muutoksia, jotka on esitetty tarkemmin kappaleessa 2. 

Oletuksena kunkin vuoden eläkkeiden laskennassa on, että yksilöillä ei ole tietoa 
mahdollisista tulevista eläkejärjestelmän muutoksista. Toisin sanoen yksilö olet-
taa jokaisen kalenterivuoden aikana, että tulevaisuudessa eläkejärjestelmä pysyy 
vallitsevan kaltaisena. Työeläkkeen lisäksi laskettiin kansaneläke kunkin vuo-
den vallitsevien sääntöjen mukaan. 

Eläkkeiden kasvu indeksoinnin kautta 

Kuten kappaleessa 2 todettiin, karttuvat myönnetyt eläkkeet ennalta määrätyn 
TEL-indeksin mukaisesti. TEL-indeksin ennustaminen vaatisi tavanomaisesti 
sekä hinta- että palkkakehityksen ennakoimista. Kuten yhtälöistä 2) ja 3) näh-
dään, voidaan vuosittainen eläkkeiden kasvu kuitenkin arvioida pelkästään reaa-
lipalkan kasvusta: 

5) * (1 )*t t t tB TEL W P

6) *( ),t t t t t tB P TEL P W P

jossa TEL on TEL-indeksi, W nimelliset palkat, P hinnat ja B nimelliset eläke-
etuudet.  kuvaa muutosta ja  ansiotason suhteellista osuutta TEL-indeksistä.
Reaalipalkkojen oletetaan tulevaisuudessa kasvavan tasaisesti 2 % vuodessa. 
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Taulukko 6.  TEL-indeksi vuosina 1996 - 2003. 

Vuosi Työikäisen
TEL-indeksi

Eläkeikäisen
TEL-indeksi

1996 92,5 94,5
1997 94,1 95,4
1998 95,9 97,0
1999 98,2 98,6
2000 100,0 100,0
2001 104,1 104,0
2002 107,9 107,1
2003 110,5 108,9

Lähde: ETK. 

Nettotulojen laskenta 

Progressiivisella tuloverotuksella on eläkkeelle siirtymisen kannustimiin merkit-
tävä vaikutus. Koska henkilön ansiotulot ovat samoihin ansiotuloihin perustuviin 
eläketuloihin verrattuna suuremmat, on myös ansiotulojen verotus eläkkeitä ko-
vempaa. Näin verojärjestelmä tasaa nettomääräisten ansio- ja eläketulojen välistä 
eroa. Toisaalta palkkatulosta tehtävä ansiotulovähennys ja eläkeläisten korotettu 
sairausvakuutusmaksu vähentävät verotuksen tasaavaa vaikutusta. 

Tuloverotuksen marginaaliveroasteita on alennettu ja tulorajoja tarkistettu vuosi-
en 2000 ja 2002 välisenä aikana (Taulukko 7). Samalla ansiotulovähennyksen 
enimmäismäärä on noussut ja vähennyksen ansiotulorajoja on lavennettu (Kuvio 
5) Eläketuloa saavien sairausvakuutusmaksun korotus taas on laskenut niin, että 
vuonna 2000 korotus oli enimmillään 2,4 prosenttia, vuonna 2001 enimmillään
1,2 prosenttia ja vuonna 2002 enimmillään 0,4 prosenttia veronalaisesta eläketu-
losta.

Palkkatulo- ja eläkevirtojen laskennassa verotuksen vaikutus otetaan huomioon 
käyttämällä verotuksen laskentaohjelmaa5. Koska tulo- ja eläkevirtojen lasken-
nassa yksilö olettaa, että vallitseva järjestelmä on pysyvä, käytetään verolaskel-
missa vain havaittujen vuosien 2000, 2001 ja 2002 verosääntöjä6. Valtion 
tuloveron lisäksi laskennassa otetaan huomioon kunnallis- ja kirkollisvero sekä 
sosiaali-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. 

                                             
5

Laskentaohjelmasta ja verojärjestelmästä tarkemmin ks. Laine ja Uusitalo (2001).
6

Laskelmissa käytetään vuodesta 2002 alkaen palkkaennustetta.
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Taulukko 7.  Veroasteikot vuosina 2000, 2001 ja 2002 

Verotettava ansiotulo Vero alarajan kohdalla Vero alarajan ylittäväs-
tä tulon osasta 

2000 € % 
  8 006 – 10 697 8 5 
10 697 – 13 623 143 15 
13 623 – 19 005 582 19 
19 005 – 29 937 1 605 25 
29 937 – 52 979 4 338 31 
52 979 11 481 37,5 

2001 € % 
11 100 – 14 296 8 14 
14 296 – 19 680  456 18 
19 680 – 30 947 1 425 24 
30 947 – 54 661 4 129 30 
54 661 –   11 243 37 

2002 € % 
11 500 – 14 300 8 13 
14 300 – 19 700 372 17 
19 700 – 30 900 1 290 23 
30 900 – 57 700 3 866 29 
57 700 –  10 768 36 

Lähde: Verolait 2000, 2001 ja 2002. 

Kuvio 5.  Ansiotulovähennys vuosina 2000, 2001 ja 2002 
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4 Estimointi

Peruskysymys eläkeuudistuksen vaikutusten arvioinnissa on uudistusten vaikutus 
eläkkeellesiirtymisikään. Koko eläkejärjestelmän kannustinvaikutuksia on aikai-
semmin Suomessa tutkinut Hakola (1999). Hakolan estimaattien käyttöön eläke-
uudistuksen arvioinnissa liittyy kuitenkin ongelmia. Ensinnäkin Hakolan 
käyttämä aineisto on suhteellisen vanhaa (1994). Toiseksi eläkejärjestelmässä on 
tällä välin tapahtunut jo lukuisia uudistuksia (ks. luku 2). Lisäksi Hakola käytti 
bruttotuloja laskelmissaan, kun tässä tutkimuksessa otetaan huomioon myös ve-
rotuksen vaikutus tuloihin ja näin myös eläkkeellesiirtymispäätökseen. 

Eläkejärjestelmän kannustinvaikutusten estimointiin käytetään Stockin ja Wisen 
(1990) esittelemää optioarvon (option value) menetelmää, jossa yksilö vertaa 
välittömän eläkkeelle siirtymisen odotettua hyötyä työnteon jatkamisesta ja eläk-
keelle siirtymisen myöhentämisestä optimaaliseen tulevaan hetkeen koituvaa 
odotettua hyötyä. 

Näin ollen työskentely iästä t ikään r-1, ja eläkkeelle siirtyminen iässä r tuottaa 
yksilölle hyödyn: 

7) 
r-1 T

s t s t
t s s s 1

s=t s r

V (r) u(Y ) u[kB (r,Y )],

jossa u(Ys) on välitön hyöty työnteosta, joka on funktio tuloista. u[kBs(r, Ys-1)]
on välitön hyöty eläkkeelle siirtymisestä, joka puolestaan on funktio eläke-etujen 
ja palkan välisestä suhteellisesta hyödystä k ja eläke-eduista B. Eläke-edut taas 
ovat eläkkeelle siirtymisiän ja eläkettä edeltävän palkkatason funktio. Funktiossa 
2) parametri k ilmaisee suhteellisen arvostuksen sen mukaan, minkälaista tuloa 
yksilö saa. Tämä voidaan tulkita tavaksi sisällyttää vapaa-aika elinikäiseen hyö-
tyfunktioon Vt ilman, että vapaa-ajan merkitystä arvioitaisiin spesifisesti. Jos pa-
rametri k on arvoltaan suurempi kuin yksi, on työn teolla saadun tuloyksikön 
(euron) tuottama hyöty vähäisempi kuin vastaavan tuloyksikön, jos henkilö on 
eläkkeellä. Parametri  voidaan tulkita diskonttotekijäksi. 

Optio-arvo voidaan tulkita välittömän eläkkeelle siirtymisen vaihtoehtoiskustan-
nukseksi tai myöhemmän eläkkeelle siirtymisen lisäarvoksi. Rationaalinen hyö-
tyä maksimoiva yksilö lykkää eläkkeelle jääntiä, jos optio-arvo on positiivinen: 

8) Gt(r*) = EtVt(r*) – Vt > 0, 

jossa Gt on optio-arvo, r* optimaalinen eläkkeelle jäänti-ikä, joka maksimoi yksi-
lön hyötyfunktion. Työ- ja eläketulojen hyötyfunktiot ovat: 

9) ( ) ,w s su Y Y
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10) ( ( )) ( ) .r s su B r kB r

Hyötyfunktioiden spesifikaatiot antavat mahdollisuuden riskiaversioon paramet-
rin  kautta.  

Jos henkilö, joka on 50-vuotias vuonna 2000, päättää jäädä eläkkeelle 58-
vuotiaana, hänen eläkevirtansa lasketaan vuodesta 2008 aina henkilön 
elinajanodotteesta laskettuun kuolemaan asti eli 50-vuotiaan miehen tapauksessa 
vuoteen 2027 asti. Hänen palkkatulovirtansa taas lasketaan vuodesta 2000 vuo-
teen 2003. Eläke- ja palkkatulovirta lasketaan nettomääräisenä verotuksen las-
kentaohjelman avulla, minkä jälkeen nettovirrat lasketaan painotettuna 
parametrilla k yhteen.

Yhtälömuodossa sama toimitus saa muodon: 

11) ( ) * *s t

w s at su Y Y

12) ( ( )) * *s t

r s at su B r B

13) 
1

( ) ( )
r

t

re

yvirta r u Y

14) ( ) ( )
T

t

r

bvirta r u B

15) ( ) ( ) * ( ),U r yvirta r k bvirta r

jossa at on henkilön eloonjäämisen todennäköisyys iässä a vuonna t, s arvioitava 
periodi, yvirta(r) nettotulojen virta, jos henkilö siirtyy eläkkeelle vuonna r, bvir-
ta(r) eläketulojen virta, re on ensimmäinen vuosi, jolloin yksilö on oikeutettu 
jäämään eläkkeelle. Tässä tutkimuksessa käytetään optioarvon laskennassa 
Börsch-Supanin ym. (2002) esittämiä arvoja  = 0,97,  = 1 ja k=2,8.7 Diskontta-
tekijän 3 %:n arvo on aikaisemmissa tutkimuksissa yleisimmin käytetty. Myös 
oletus riskineutraalisuudesta on vakiintunut. Työn ja vapaa-ajan välisen arvos-
tuksen mitta on hankalammin arvioitavissa. Koska seuraavassa kappaleessa esi-
telty huippuarvo huomioi k:n pienellä arvolla, on perusteltua käyttää Börsch-
Supanin ym. (2002) arvioimaa k:n suhteellisen suurta arvoa. 

Esimerkin 50-vuotias saa siten arvon jokaiselle varhaiseläkevuodelle. Vuotta en-
nen varsinaiselle työeläkkeelle siirtymistään hänellä ei ole kuin kaksi arvoa ver-

                                             
7

Stock &Wise (1988) käyttivät USA:n aineistolla arvoja k=1,5 ja =0,75.
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tailtavanaan; välittömän eläkkeelle siirtymisen arvo ja eläkevirran arvo, jonka 
hän saa eläkkeelle siirtymisestään elinajanodotteensa loppuun asti. Näin varsinai-
sessa estimoinnissa käytettävä optio-arvon mitta lasketaan käytännössä: 

16) OA(r) = max[u(r = t+1),…, u(r = eläkeikä) - u(r = t)], 

jossa OA on optioarvo, u hyöty vuoden aikana ja r eläkkeellesiirtymisikä. Vas-
taavasti Coilen ja Gruberin (2000) esittelemä kannustinmitta ”huippuarvo” (peak 
value) lasketaan oletuksilla olemattomasta riskiaversiosta ja työn ja eläkkeen 
suhteellisten arvojen yhtäläisyydestä, toisin sanoen oletuksilla, että sekä paramet-
rit  että k saavat arvon 1. Huippuarvon voidaan näin tulkita mittaavan tulevan 
eläkevirran maksimia kaikkina mahdollisina eläkkeelle siirtymisvuosina vähen-
nettynä välittömän eläkkeelle siirtymisen tuottamalla eläkevirralla. 

Taulukossa 8 on esitetty optio- ja huippuarvojen keskiarvot iän mukaan. Optioar-
vo laskee melko tasaisesti iän noustessa. 51-vuotiaiden optioarvo oli keskimäärin 
noin 70 000 euroa, kun se 64-vuotiailla oli enää keskimäärin 500 euroa.

Taulukko 8.  Optio- ja huippuarvojen keskiarvo iän mukaan (€)

Ikä Huippuarvo Keskihajonta Optioarvo Keskihajonta 

51 -11 009 4 812 70 361 110 439 
52 -9 389 4 746 73 509 110 491 
53 -9 419 4 903 64 679 125 335 
54 -9 863 5 148 62 706 124 648 
55 -10 998 5 548 63 387 113 216 
56 -8 276 3 984 49 708 52 366 
57 -9 710 4 691 45 111 48 365 
58 -9 127 4 654 33 284 36 120 
59 -10 912 5 192 27 386 35 037 
60 -15 744 7 031 23 174 24 425 
61 -11 268 4 722 9 710 12 188 
62 -11 651 5 078 5 623 7 899 
63 -11 962 5 004 2 827 6 420 
64 -19 271 8 141 501 9 140 
Yhteensä -10 865 4 913 35 671 68 753 

Optioarvon käyttö selittävänä muuttujana rajoittaa käytännössä estimointimene-
telmän valinnaksi joko jonkin duraatiomallien tai diskreetin valinnan mallien 
perheen jäsenen. 
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Jos oletetaan, että eläkkeelle siirtyminen riippuu lasketun optio-arvon lisäksi 
muista havaituista ja havaitsemattomista tekijöistä, voidaan eläkkeelle siirtymi-
sen todennäköisyysmalli spesifioida seuraavasti: 

17) (eläköityy vuonna t) ( *) 0 ,t t tP P G r X

jossa selitettävä muuttuja on dikotominen ja saa arvon 1, jos henkilö siirtyy eläk-
keelle tai arvon 0, jos henkilö jatkaa työn tekoa. Näin kaikki muutokset eläkejär-
jestelmässä, joilla on vaikutuksia tulo- tai eläkekertymiin heijastuvat optioarvoon 
G. Mitä suurempi optioarvo on, sitä suurempi on hyöty eläkkeelle jäännin viivyt-
tämisestä, joten parametrin  tulee olla negatiivinen. Optioarvon käyttäminen 
tällaisessa regressiomallissa voidaan tulkita joustavaksi diskreetin ajan duraatio-
malliksi, joka selittää eläkkeelle jäännin ajoitusta. Se jättää kuitenkin huomiotta 
yksilön eläköitymispäätökseen vaikuttuvan dynaamisen optimointiprosessin. Ai-
kaisemmat tulokset vahvistavat kuitenkin, että valitulla pragmaattisella menetel-
mällä saadaan kannustinmuuttujalle robusteja estimaatteja (ks. Börsch-Supan et 
al 2002).

4.1 Estimointitulokset 

Probit-mallin estimoinnissa käytettiin optioarvoa kannustinmuuttujana.8 Esti-
mointitulokset on esitetty taulukossa 9. Mallissa (1) käytettiin lisäksi ikää selittä-
vänä muuttujana, malliin (2) lisättiin vielä henkilön terveydentilan ja malliin (3) 
edellisen vuoden työttömyyden indikaattorimuuttujat9.

Optioarvolla on kaikissa spesifikaatioissa vahvasti merkitsevä negatiivinen ker-
roin toisin sanoen optioarvon nousu vähentää odotetusti eläkkeelle siirtymisen 
todennäköisyyttä. Kymmenen tuhannen euron lisäys optioarvossa vähentää mal-
leissa (1) ja (2) eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyttä noin 0,2 prosenttiyksik-
köä ja mallissa (3) 0,1 prosenttiyksikköä. Taloudellisilla kannustimilla on näin 
ollen merkitystä eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyteen. Hakolan (1999) tu-
loksien mukaan miljoonan markan lisäys optioarvossa vähentää eläkkeelle siir-
tymisen todennäköisyyttä 8,8 ja 10,6 prosenttiyksikön välillä. Kymmentä tuhatta 
euroa kohden vastaavat tulokset ovat 0,5 ja 0,6 prosenttiyksikön luokkaa, joten 
Hakolan kertoimet optioarvolle ovat jonkin verran tämän tutkimuksen kertoimia 
suurempia. 

Myös iällä on odotetusti eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyttä lisäävä vaikutus. 
Kuten aiemmin todettiin, on työkyvyttömyyseläkkeen saamisen ehtona sairaus-
päivärahan saanti. Näin terveydentilamuuttujan vahvasti positiivinen arvo ei 
myöskään ole yllättävää. Pitkäaikaistyötön voi tietyin edellytyksin päästä työttö-

                                             
8

Käytettäessä huippuarvoa selittävänä muuttujana suurimman uskottavuuden funktio ei maksimoitunut. 
9 Myös julkisen sektorin, sukupuolen, omistusasumisen ja koulutusvuosien kontrollimuuttujia kokeiltiin 
estimoinnissa. Yhdellekään näistä ei kuitenkaan saatu tilastollisesti merkitseviä kertoimia.
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myyseläkkeelle. Tämä näkyy suurempana alttiutena siirtyä eläkkeelle, jos henkilö 
on ollut työttömänä edellisenä vuonna. 

Taulukko 9.  Eläkkeelle siirtymisen marginaalivaikutukset 

DPROBIT (1) (2) (3) 
Optioarvo -0,0023** -0,0025** -0,0014** 
 (6,12) (6,00) (5,27) 
Ikä 0,0039** 0,0038** 0,0045** 
 (3,81) (4,12) (4,75) 
Terveys  0,0016** 0,0018** 
  (4,46) (4,61) 
Työtön (t-1)   0,0042* 

  (2,53) 
Havaintojen lkm. 4071 4071 4071 

Estimaatit ovat eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyden muutoksia kun selittävä muuttuja kasvaa yhdellä 
yksiköllä laskettuna pisteessä, jossa muut selittävät muuttujat ovat koko aineiston keskiarvon tasolla. 
Selittävänä muuttujana optioarvo 1/10 000 eurona. Suluissa z-arvojen itseisarvot, * tilastollisesti merkit-
sevä 5 %:n tasolla, ** tilastollisesti merkitsevä 1 %:n tasolla. 

4.2 Simulointi

Probit-mallista saatuja kertoimia käytetään simulointiin hypoteettisessa tilantees-
sa, jossa vuoden 2001 eläkesopimus olisi ollut voimassa koko havainnointikau-
den. Koska uudessa järjestelmässä eläkepalkka lasketaan koko työuran tulojen 
mukaan, ei eläkepalkan laskennan osalta uudistusta tässä tutkimuksessa kyetä 
mallintamaan. Simuloinnissa käytetään uusia vanhuuseläkkeen karttumakertoi-
mia olettamalla kuitenkin hypoteettinen tilanne, jossa kymmenen vuoden eläke-
palkan laskenta-aika on edelleen voimassa. Karttuman muutos oli merkittävin yli 
63–vuotiailla (kaksi prosenttiyksikköä), 53 - 60-vuotiailla karttuma nousi 0,4 
prosenttiyksikköä, kun taas 60 - 63-vuotiailla karttuma pieneni 0,6 prosenttiyk-
sikköä. Ikärajoissa tapahtuneita muutoksia ei simuloinnissa kyetä ottamaan huo-
mioon. Koska tulevasta työmarkkinatilasta ei ole tietoa vuoden 2002 jälkeen, 
joudutaan olettamaan, että kaikki aineiston henkilöt, jotka ovat töissä vuonna 
2002, jatkavat työntekoa 65-vuotiaiksi eli nykyisen järjestelmän eläkeikärajaan 
asti.

Karttuman nousun vaikutus yksilön eläkkeelle siirtymispäätökseen heijastuu si-
muloinnissa negatiivisen intertemporaalisen substituutiovaikutuksen ja positiivi-
sen tulovaikutuksen kautta. Tulovaikutuksen kautta yksilön vapaa-ajan kysyntä 
kasvaa eli eläkkeelle siirtyminen muuttuu todennäköisemmäksi kuin ennen kart-
tuman nousua. Intertemporaalinen substituutiojousto sitä vastoin vähentää vapaa-
ajan kysyntää ja näin varhaisemman eläkkeelle siirtymisen todennäköisyys pie-
nenee.
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Aineiston pohjalta arvioidut ja simuloinnin tuottamat eläkkeelle siirtymisen 
todennäköisyyksien keskiarvot ja mediaanit on esitetty taulukossa 10. Karttumien 
muutokset vähensivät eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyttä, vaikka vaikutus 
onkin keskimäärin vain 0,2 prosenttiyksikköä.  

Taulukko 10. Eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyden keskiarvo ja mediaani 

Eläkkeelle siirtymisen 
todennäköisyys Perusarvio Simulointi

Keskiarvo 0,082 0,080 
Mediaani 0,063 0,062 
Keskivirhe 0,035 0,036 

Kuviossa 6 on esitetty simuloidun eläkejärjestelmän muutoksen vaikutus eläk-
keelle siirtymisen todennäköisyyteen ikävuosittain. Eläkkeelle siirtymisen 
todennäköisyys pienenee simuloinnin perusteella eniten alle 55-vuotiailla. On 
kuitenkin huomioitava, että tällä ikäryhmällä eläkkeelle siirtyminen on todelli-
suudessa usein riippumaton henkilön omasta valinnasta, sillä suurin osa alle 55-
vuotiaista eläkeläisistä saa terveydentilaansa perustuvaa työkyvyttömyyseläkettä.
Eniten pienenee 50- ja 52-vuotiaiden todennäköisyys siirtyä eläkkeelle, molem-
milla ikäryhmillä eläköitymisen todennäköisyys pienenee yli 0,2 prosenttiyksi-
köllä. Vanhemmilla ikäryhmillä eläkkeelle siirtymisen todennäköisyys pienenee 
simuloidussa uudistuksessa yleensä 0,1- 0,15 prosenttiyksikön verran. Poikkeuk-
sen muodostavat 60- ja 61-vuotiaat, joilla todennäköisyys pienenee hieman tätä 
enemmän.

Kuvio 6  Eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyden muutos 
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5 Lopuksi

Suomen väestön nopea ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen johtaa 
merkittäviin haasteisiin suomalaisen hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaami-
seksi. Vaikka ikääntyneen työvoiman työllisyys on kehittynyt viime vuosina pa-
remmin kuin muiden ikäluokkien ja keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on 
noussut, poistuu suuri osa väestöstä työmarkkinoilta yhä ennen 65 vuoden varsi-
naista eläkeikää.

Vuoden 2005 eläkesopimus pyrkii vastaamaan demografisten muutosten luomiin 
haasteisiin eläkejärjestelmän osalta. Uudistuksen avulla vähennetään var-
haiseläkkeelle siirtymisen kanavia, joustavoitetaan vanhuuseläkkeelle siirtymisen 
ikärajoja ja lisätään taloudellisia kannustimia pysyä työelämässä entistä pitem-
pään. Uudistuksen tavoitteena onkin myöhentää keskimääräistä eläkkeellesiirty-
misikää jopa kolmella vuodella.  

Tämän tutkimuksen empiirisessä osiossa arvioidaan kuinka taloudelliset kannus-
timet vaikuttavat eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyteen. Kannustinmittana 
käytetty optioarvo kuvaa välittömän eläkkeelle siirtymisen odotetun hyödyn ja 
eläkkeelle siirtymisen myöhentämisestä optimaaliseen tulevaan hetkeen koituvan 
odotetun hyödyn eroa. Optioarvo voidaankin tulkita välittömän eläköitymisen 
vaihtoehtoiskustannukseksi. Taloudellisten kannustimien vaikutuksia eläkkeelle 
siirtymisen todennäköisyyteen arvioitiin probit-mallin avulla. Tulosten mukaan 
kannustimilla on vahvasti merkitsevä, mutta suhteellisen pieni vaikutus eläköi-
tymisen todennäköisyyteen. Kymmenen tuhannen euron lisäys optioarvossa vä-
hentää eläköitymisen todennäköisyyttä keskimäärin 0,14 - 0,25 prosenttiyksik-
köä. Tuloksia arvioitaessa on syytä muistaa käytetyn aineiston heikkoudet. 
Puuttuvat tiedot työvuosista sekä palkka-arvioihin liittyvät epävarmuudet aiheut-
tavat eläkekertymiin harhaa. Käytettävissä olevat pidemmän aikavälin paneeliai-
neistot olisivat korjanneet vain osan näistä ongelmista. Lisäksi ainoastaan 
Tulonjakotilaston pohjalta voitiin verotuksen vaikutus laskea luotettavasti. Vero-
tuksen vaikutuksen huomioiminen onkin tämän työn huomattavin uusi kontribuu-
tio aikaisempaan tutkimukseen (Hakola 1999) verrattuna. Myös eläkejärjestel-
mässä 1990-luvulla tapahtuneet lukuisat muutokset olivat tärkeä peruste 
mahdollisimman ajanmukaisen aineiston käytölle. 

Probit-mallin tuloksia käytettiin tulevan eläkeuudistuksen vaikutusten simuloin-
tiin. Simuloinnissa pystyttiin huomioimaan muutokset eläkekarttumissa, sen si-
jaan ikärajojen muutosten, eläkepalkan laskentauudistuksen tai varhaiseläke-
reittien karsimisen vaikutusta ei pystytty huomioimaan. Samalla oletettiin hypo-
teettinen tilanne, jossa eläkeuudistus olisi ollut välittömästi voimassa kokonai-
suudessaan. Tältä osin tuloksia voidaan pitää pitkän aikavälin arviona, sillä 
eläkeuudistus tulee suhteellisen hitaasti voimaan: täysin uuden järjestelmän pii-
rissä ovat henkilöt, jotka aloittavat työelämässä vuonna 2005.
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Simuloinnin perusteella eläkkeelle siirtymisen todennäköisyys pienenee keski-
määrin 0,2 prosenttiyksiköllä. Eniten uudistukset näyttäisivät vaikuttavan ikään-
tyneiden alle 55- ja noin 60-vuotiaiden henkilöiden eläköitymispäätöksiin. Vaik-
ka muutokset eläkekarttumissa vaikuttavat huomattavilta, näyttää eläköitymisen 
todennäköisyyden muutos suhteellisen pieneltä. Onkin luultavaa, että ikärajojen 
muutos on huomattavasti tehokkaampi tapa myöhentää eläkkeelle siirtymistä 
kuin mittavatkaan uudistukset karttumissa. Samalla on huomattava, että on myös 
muita tekijöitä, jotka vaikuttavat ikääntyneiden työmarkkinoille osallistumiseen. 
Tällaisia tekijöitä voivat olla työssä viihtyminen, työkyky ja työnantajien asen-
teet. Myös ikääntyneistä työntekijöistä maksettavat suuremmat työeläkemaksut 
työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden omavastuissa voivat vähentää ikään-
tyneen työvoiman kysyntää. 
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Liite 1. Tärkeimmät eläkepolitiikan muutokset 1994 - 2001 

Vuosi  Uudistus 
1994 Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan nosto 55 vuodesta 58 vuoteen vuo-

den 1939 jälkeen syntyneillä 
1996 Vuoden alusta otettiin käyttöön kaksi TEL-indeksiä, työikäisen ja eläke-

ikäisen indeksit. Työikäisen indeksissä ansiotason ja hintatason muutokset 
ovat 50 ja 50 prosenttia, eläkeläisten indeksissä 20 ja 80 prosenttia. Kan-
saneläkkeen pohjaosa muutettiin työeläkevähenteiseksi. Henkilölle jolle ei 
jää maksettavaksi pohjaosaa lainkaan, vahvistetaan eläkeoikeus, jonka 
perusteella hän voi saada kansaneläkkeeseen maksettavia lisiä. Ennen 
1.1.1996 alkaneiden eläkkeiden pohjaosa ei muuttunut, jos eläkkeessä oli 
lisäosa. Jos eläkkeessä ei ollut lisäosa, pohjaosa poistuu asteittain viiden 
vuoden kuluessa. Kansaneläkkeisiin ei enää myönnetty uusia puolisolisiä 
tai lapsikorotuksia.  

1997 ”Työttömyyseläkeputkea” lyhennettiin viidestä kolmeen vuoteen. Aikai-
semmin putkeen saattoi päästä 53-vuotiaana, nyt 55-vuotiaana. Kansan-
eläkkeen pohjaosa ja lisäosa yhdistettiin työeläkevähenteiseksi 
kansaneläkkeeksi. Eläkeoikeuksia ei enää vahvistettu. Mm. asumistuen 
saanti tuli riippumattomaksi muun kansaneläkkeen saamisesta.  

1998 Heinäkuun alusta osa-aikaeläkkeen alaikäraja alennettiin 56 vuoteen.  
1999 Elokuun alusta kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä ei 

myönnetä alle 18-vuotiaalle ennen kuntoutusmahdollisuuden selvittämistä. 
Työkyvyttömyyseläkkeen voi samasta ajankohdasta lähtien jättää 6-24 
kuukaudeksi lepäämään. 

2000 Vuoden 1943 jälkeen syntyneillä yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja nou-
si 58 vuodesta 60 vuoteen. Työttömyyseläkkeen saamisen edellytyksistä 
poistettiin ns. tulevan ajan vaatimus. Työttömyyseläke määräytyy myös 
siten, ettei siihen lisätä tulevan ajan eläkeosaa. Varhennetun vanhuuseläk-
keen varhennuskerroin muutettiin 0,5 prosentista 0,4 prosenttiin varhen-
nuskuukautta kohden Vanhuuseläkkeen lykkäyskorotusta laskettiin 1 
prosentista 0,6 prosenttiin. 

2001 Leikattujen kansaneläkkeiden ja puolisolisien maksaminen päättyi vuoden 
alussa. Työeläkevähenteisiin kansaneläkkeisiin, leskeneläkkeiden täyden-
nysmääriin ja ylimääräisiin rintamalisiin tehtiin tasokorotus 1.6. 

2005- Vanhuuseläkkeelle siirtyminen joustavasti 63–68 vuoden iässä aikaisem-
man 65 vuoden sijaan. Työttömyyseläke lakkaa ja lisäpäiväoikeuden 
alaikäraja nousee 59 vuoteen. Uudistus koskee vuonna 1950 tai myöhem-
min syntyneitä. Yksilöllinen varhaiseläke poistuu siten, etteivät 1944 tai 
myöhemmin syntyneet enää pääse sen piiriin. Osa-aikaeläkkeen ikäraja 
kohoaa takaisin 58 vuoteen. 
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