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ABSTRAKTI 

Suomen työeläkejärjestelmässä eläkkeelle siirtymisen kehitys on muistuttanut 
vuoristorataa. Vakuutetut ovat reagoineet eläkelakien muutoksiin ja yleisellä ta-
louskehityksellä on ollut vaikutusta eläkkeelle hakeutumiseen. Eläkkeellesiirty-
misikä on eläkepoliittisesti tärkeä asia. Mutta miten eläkkeellesiirtymisikää oi-
kein tulisi mitata? Tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan tähän kysymykseen. 

Kehityksen mittaamiseen perinteisesti käytetyt keskiluvut, keskiarvo ja medi-
aani, eivät sovellu keskimääräisen eläkkeelle siirtymisen kuvaamiseen hyvin, 
koska niiden arvot riippuvat olennaisesti vuosikymmeniä sitten syntyneiden 
ikäluokkien koosta. Suomessa sodan jälkeen syntyneet ikäluokat ovat poik-
keuksellisen suuria verrattuna muihin ikäluokkiin. Eläkepolitiikan seurannassa 
taas on olennaista mitata työeläkejärjestelmän muutosten vaikutuksia eläkkeelle 
siirtymiseen.  

Eläkkeellesiirtymisiän mittaamiseen tarvitaan siis keskiarvoa ja mediaania 
paremmin tehtävään sopiva tunnusluku. Vuonna 2005 voimaan tulleen eläkeuu-
distuksen keskeistä tavoitetta, myöhentää eläkkeellesiirtymisikää 2�3 vuodella, 
seurataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka lasketaan työeläkkeelle siirty-
neistä. Koska kysymys on keskeisestä mittarista, on tarpeen selvittää sen sisäl-
töä, reagointikykyä ja toimintaperiaatetta. Koska vuoden 2005 eläkeuudistuksen 
yhteydessä tehtyjen eläkelainsäädännön muutosten laajuuden vuoksi nykyisin 
käytössä olevan eläkkeellesiirtymisiän odotteen laskentatapaa jouduttiin muut-
tamaan, on nyt korkea aika pohtia mittarin hyviä ja huonoja puolia.  

Tässä tutkimuksessa analysoidaan eläkkeellesiirtymisiän odotteen ominai-
suuksia sekä teoreettisesti että käytännön aineistoihin perustuen. Mittarin omi-
naisuuksia arvioidaan myös sen herkkyyden mukaan. Laskennan periaatetta 
vertaillaan myös Ruotsin ja Norjan vastaaviin mittareihin. Työnjättöiän mittaa-
miseen liittyy samaa problematiikkaa kuin eläkkeellesiirtymisiän mittaamiseen-
kin. Tämän vuoksi tutkimuksessa on katsaus myös työnjättöikää kuvaaviin mit-
tareihin.  

 



 

Tutkimuksessa osoitetaan, että eläkkeellesiirtymisiän odote toimii hyvälle mitta-
rille asetettujen vaatimusten mukaisesti, koska se on väestön ikärakenteesta riip-
pumaton. Lisäksi se reagoi oikein eläkealkavuuksien muutoksiin eivätkä siihen 
vaikuta muut tekijät. Laskelmassa käytetyn kuolevuuden vaikutuksen vähäisyys 
on yksi keskeisimpiä tuloksia. Tutkimuksessa on myös vertailtu Suomen, Ruot-
sin ja Norjan välisiä eroja eläkkeelle siirtymistä kuvaavissa luvuissa ja määritte-
lyissä. Tämän jälkeen on kuvattu pohjoismaista yhteistyötä ja sen nykytilaa. 
Lisäksi esitetään eläkkeellesiirtymisikää kuvaavien mahdollisten mittareiden 
keskustelussa mukana olevat vaihtoehdot.  



 

ABSTRACT 

In the Finnish earnings-related pension scheme, the development of effective 
retirement has resembled a roller coaster. The insured have reacted in many dif-
ferent ways to the amendments made to the pension acts. The economic devel-
opment in Finland has also affected effective retirement. The effective retire-
ment age is an important issue in pension policy. But how should the effective 
retirement age be measured? This research is an attempt to answer this question. 

The average figures, the mean value and the median traditionally used in 
measuring development are not particularly well suited for describing the aver-
age effective retirement age, because their values essentially depend on the size 
of the age groups born decades ago. In Finland, the age groups born after the 
Second World War are exceptionally large compared with other age groups. 
When following pension policy, on the other hand, it is important to measure the 
effects of the changes in the earnings-related pension scheme on effective re-
tirement. 

A parameter better suitable for measuring the effective retirement age than 
the mean value and the median is thus needed. The central objective of the pen-
sion reform that entered into effect in 2005, to postpone the effective retirement 
age by two to three years, is monitored by the expected effective retirement age 
(i.e. expectancy), which is calculated on the basis of the persons having retired 
on an earnings-related pension. Since it concerns a central indicator, it is neces-
sary to clarify the content, reaction ability and principle of the indicator. There 
are many reasons for this. One important reason is that due to the comprehensive 
amendments to the pension legislation, which were implemented in connection 
with the 2005 pension reform, the present calculation method for the expectancy 
had to be changed. 

This research analyses the characteristics of the expectancy both theoretically 
and on the basis of actual data. The characteristics of the indicator are also as-
sessed by its sensitiveness. The principle of calculation is also compared with 
the corresponding indicators in Sweden and Norway. The same problems are 
related to measuring the age of leaving the labour force as to measuring the ef-



 

fective retirement age. This is why this report also includes a short review of the 
indicators describing the age of leaving the labour force. 

The research shows that the expectancy works in accordance with the targets 
set for a good indicator, because it is independent of the age structure of the  
population. Furthermore, it responds correctly to the changes in the incidence of 
pensions and it is not affected by other factors. The small effect of mortality, as 
used in the calculation, is one of the central results. The report also compares the 
differences between Finland, Sweden and Norway in the figures and definitions 
describing effective retirement. After this, Nordic cooperation in this field and 
the present situation of this cooperation is described. In addition, the potential 
indicators describing effective retirement age are described. The final decision 
between them has not yet been made. 

  

 
 



 

LUKIJALLE 

Eläkkeellesiirtymisikää voidaan mitata monella eri tavalla. Tutkimuksessa kuva-
taan eläkkeellesiirtymisiän mittaamiseen liittyvää problematiikkaa ja siihen vai-
kuttavia tekijöitä. Osittain kysymys on matemaattisen mallin valinnasta, osittain 
käsitteistöstä ja määritelmistä. 

Työeläkeuudistuksen 2005 aiheuttamat muutokset lainsäädännössä olivat niin 
laajoja, että ne pakottivat muuttamaan työeläkejärjestelmässä käytetyn eläkkeel-
lesiirtymisiän odotteen kaavaa. Koska kysymyksessä on mittari, jonka muutok-
sia seurataan vuosittain, sen muuttaminen piti tehdä kestävästi ja hallitusti.  

Tarkastelut on rajoitettu vuoden 2004 loppuun, koska tutkimus on kirjoitettu 
pääosin vuonna 2005 ja tuloksia on hyödynnetty vuoden 2005 tilastoinnin peri-
aatteissa. Luvussa 8 on esitetty myös toteutunut tilanne vuodelta 2005. Alkupe-
räisessä versiossa se pohjautui kolmen vuosineljänneksen arvioihin. Arvioiden ja 
toteutuneen tilanteen väliset erot olivat pieniä eivätkä vaikuta tulkintoihin. 

Tämän tutkimuksen tekemisessä ovat avustaneet useat henkilöt. Erkki Liski 
on ollut työn ohjaaja. Toisena työn ohjaajana ja tarkastajana on ollut Lasse Kos-
kinen. Toisena tarkastajana on toiminut Juha Karvanen. Heille haluan lausua 
erityiskiitokset merkittävästä panoksesta tämän tutkimuksen valmistumisessa. 
Arvokkaasta avusta kiitän myös Hannu Uusitaloa ja Mervi Takalaa, jotka ovat 
hyvillä kommenteillaan edistäneet asiaa samoin kuin Juha Rantala hyvällä ide-
oinnillaan. Erityisesti eläkkeellesiirtymisiän odotteen kaavaan liittyvissä kysy-
myksissä Tapio Klaavon taustatuki on ollut merkittävä. Pohjoismaisessa yhteis-
työssä Peter Biströmillä, Antero Ahosella ja Helka Hytillä on ollut keskeinen 
rooli. Lisäksi Helka Hytin kommentit työnjättöiästä ja työllisen ajan odotteesta 
ovat olleet arvokkaita. Myös Seija Ilmakunnas on antanut kommentteja tutki-
mukseen. Maria Lindholm on avustanut käännöksen tekemisessä ja Heidi Ny-
man on taittanut tämän julkaisun. Kiitokset kuuluvat myös heille kaikille kuten 
myös työnantajalleni Eläketurvakeskukselle.  
 
Helsingissä 15.6.2006 
 
Jari Kannisto 
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1 Tutkimuksen tarkoitus 

Eläkkeelle siirtyminen Suomen työeläkejärjestelmässä on vaihdellut suuresti sen 
mukaan, miten työntekijät ovat reagoineet eläkelakien ikärajamuutoksiin. Myös 
1990-luvun lamalla oli oma vaikutuksensa eläkkeelle hakeutumiseen ja eläkkeel-
lesiirtymisikään. Sodan jälkeiset suuret ikäluokat ovat lähivuosina siinä iässä, 
jossa yleisimmin siirrytään eläkkeelle. Työikäisen väestön määrän pieneneminen 
ja eläkeikäisen väestön määrän kasvu ovat olleet keskeisiä perusteluja sille, että 
vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkeuudistuksen keskeinen tavoite on lykä-
tä eläkkeellesiirtymisikää nykyisestä 2�3 vuodella pitkällä aikavälillä (20�30 
vuotta).  

Keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän kehityksen mittaamiseen perinteisesti 
käytetyt keskiluvut, keskiarvo ja mediaani, eivät sovellu kovin hyvin. Tämän 
takia tarvitaan sopivampia mittareita.  Eläketurvakeskuksessa otettiin käyttöön 
vuonna 2003 ns. eläkkeellesiirtymisiän odote, jolla eläkkeellesiirtymisiän kehi-
tystä nykyisin seurataan. Eläkkeellesiirtymisiän odotteen laskentakaavan taustal-
la on väestön keskimääräistä elinaikaa mittaava elinajan odote. Eläkkeellesiirty-
misiän odote on analoginen elinajan odotteelle. 

Vaikka eläkkeellesiirtymisiän odotteen kaava on yksikäsitteinen ja selkeä, on 
olemassa monia vaihtoehtoisia tapoja suorittaa laskelmat ja valita lähdeaineisto. 
Esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen määrittelyihin liittyy lukuisia erilaisia tekijöi-
tä. Keskeinen ongelma on luonnollisesti käyttökelpoisen tilastomateriaalin saa-
minen laskennan pohjaksi. Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tuoda esiin 
erilaisia eläkkeellesiirtymisiän mittaamiseen liittyviä näkökulmia.  

Koska eläkkeellesiirtymisikää mitataan eläkepolitiikan vaikutusten analysoi-
miseksi, on tärkeää, että käytetty kaava ja sen sisältö sekä kaavaan liittyvä käsit-
teistö pysyvät muuttumattomina. Kaikissa muutostilanteissa tämä ei kuitenkaan 
ole mahdollista. Jos esimerkiksi lainsäädännössä ikärajat muuttuvat, se voi mer-
kitä ikärajamuutoksia myös laskentakaavaan, jolloin niillä on väistämättä vaiku-
tusta myös lopputulokseen. Samoin voivat vaikuttaa muutkin lakimuutokset; 
esimerkiksi se, mitkä eläkejärjestelmän etuudet luetaan eläkkeiksi. Erään ongel-
ma-alueen muodostavat osittaiset eläkkeet (osa-aikaeläkkeet ja osatyökyvyttö-
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myyseläkkeet). Ovatko näiden eläkkeiden saajat eläkkeelle siirtyneitä vai työssä 
olevia? Nämä ovat määrittelykysymyksiä. 

On tärkeää huomata, että eläkkeelle siirtyminen on eri asia kuin työn jättämi-
nen. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeet alkavat perussäännön mukaan noin 
vuoden sairauspäivärahajakson jälkeen. Tällöin työssä olleen sairastuminen on 
aiheuttanut vuoden eron työn jättämisen ja eläkkeen alkamisen välille. Vastaa-
vasti työntekijä voi nykyisin ottaa vanhuuseläkkeen ja jatkaa silti työntekoa, 
jolloin eläkkeellesiirtymisikä on alhaisempi kuin työnjättöikä. Tässä tutkimuk-
sessa sivutaan myös työnjättöiän laskentamalleja, mutta ne ovat paremminkin 
täydentämässä eläkkeelle siirtymisen ja eläkejärjestelmän näkökulmaa. Eläke- ja 
työllisyyspolitiikan tavoitteen kannalta molemmilla laskelmilla on merkityksen-
sä. 

Mittarin eläkepoliittinen merkitys perustelee tutkimusta sen sisällöstä, rea-
gointikyvystä ja toimintaperiaatteesta. Toinen perustelu on se, että vuoden 2005 
eläkeuudistuksen myötä muutokset eläkejärjestelmässä ja eläkkeissä ovat olleet 
niin suuria, että muutoksia vanhaan mittaamistapaan tarvittiin. Tämän lisäksi 
viime vuosina myös Ruotsissa ja Norjassa on laskettu eläkkeellesiirtymisikää 
vastaavalla tavalla kuin Suomessa työeläkejärjestelmän piirissä. 

Koska eläkkeellesiirtymisiän kaavaa jouduttiin muuttamaan eläkejärjestelmän 
muutosten vuoksi, oli syytä katsoa myös, ovatko laskelman taustalla käytetyt 
määrittelyt uudessa tilanteessa edelleen käyttökelpoisia. Samalla piti varmistua 
siitä, miten laskelman taustalla oleva aineisto muuttuu ja on käytettävissä. Lisäk-
si on tärkeää saada päätöksenteon tueksi tietoa siitä, miten eri muutokset vaikut-
tavat odotteen arvoon. 

Suomen lakisääteinen eläkejärjestelmä jakautuu työeläkejärjestelmään ja 
kansaneläkejärjestelmään. Työeläkejärjestelmän maksamat etuudet määräytyvät 
työhistorian perusteella ja ovat ansiosidonnaisia. Ne muodostavat nykyisin pää-
osan eläkkeensaajien toimeentulosta. Kansaneläkejärjestelmän etuudet perustu-
vat maassa asumiseen. Kansaneläkkeet ovat työeläkevähenteisiä eli henkilölle 
maksettava työeläke pienentää kansaneläkkeen määrää. Kansaneläkettä ei mak-
seta lainkaan, jos työeläkkeen määrä on riittävän suuri (raja-arvo vaihtelee kun-
taryhmän ja naimisissa olemisen mukaan). Esimerkiksi vuonna 2005 kansanelä-
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kettä ei saanut I kuntaryhmässä asunut, yksinäinen henkilö, jonka työeläke ylitti 
1 020,62 euroa kuukaudessa. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain työeläkejärjestelmän eläkkeitä ja työ-
eläkkeeseen oikeutettuja henkilöitä. Työeläkejärjestelmä koostuu yksityisestä ja 
julkisesta sektorista. Julkisen sektorin suurimmat työeläkevakuuttajat ovat kun-
nat ja valtio. Työeläkejärjestelmän eläkeoikeuden piiriin kuuluvien määrä on 
samaa suuruusluokkaa kuin maassa asuva väestö työikäisten joukossa (25�65-
vuotiaat). 

Tutkimuksessa esitetyt tilastot perustuvat Eläketurvakeskuksen eläke- ja työ-
suhderekisterien tietoihin. 

Eläkkeellesiirtymisiän odotteen käyttöönoton jälkeen on ilmennyt, että mit-
taamisen problematiikkaa on pohdittu myös muissa pohjoismaissa. Samalla on 
syntynyt tarve saada kansainvälisesti (ainakin pohjoismaisella tasolla) vertailu-
kelpoista tietoa eläkkeellesiirtymisiän kehityksestä. Vaikka laskelmat Suomessa, 
Ruotsissa ja Norjassa pohjautuvat samaan perusajatukseen, yksityiskohdat eri 
maissa poikkeavat toisistaan. Toiseksi eri maiden eläkejärjestelmien erot aiheut-
tavat käsitteellisiä eroja ja näkyvät lopputuloksissa siten, että eri maiden eläk-
keellesiirtymisiät eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tämän määrittelyistä 
johtuvan eron minimoimiseksi on etsitty mahdollisimman yhteismitallista tapaa 
laskea eläkkeellesiirtymisikää. Työ on vielä kesken, mutta tässä tutkimuksessa 
on esitetty periaatteelliset erot maiden välillä ja kuvattu asiaan liittyvää proble-
matiikkaa. 
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2 Eläkejärjestelmän kuvaus ja sen 
käsitteitä1 

2.1  Yleistä 

Suomen lakisääteinen eläkejärjestelmä koostuu kansaneläke- ja työeläkejärjes-
telmästä sekä eräistä erityisriskejä varten perustetuista järjestelmistä. Kansanelä-
kejärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat. Erityistur-
van muodostavat tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilasvamma sekä 
sotilastapaturmalain mukaiset ns. SOLITA-eläkkeet. Työeläkejärjestelmän pii-
riin kuuluvat työ- tai virkasuhteessa olevat sekä yrittäjät ja maatalousyrittäjät. 
Työeläkejärjestelmä jakaantuu yksityiseen ja julkiseen sektoriin. 

Työeläkejärjestelmän maksamat etuudet ovat ansiosidonnaisia ja muodosta-
vat nykyisin valtaosan eläkkeensaajien toimeentulosta2. Kansaneläkejärjestelmän 
etuudet perustuvat maassa asumiseen. Kansaneläkkeet ovat työeläkevähenteisiä 
eli henkilölle maksettava työeläke pienentää kansaneläkkeen määrää. Kansan-
eläkettä ei makseta lainkaan, jos työeläkkeen määrä on riittävän suuri (vaihtelee 
kuntaryhmän ja naimisissa olemisen mukaan). Esimerkiksi vuonna 2005 kansan-
eläkettä ei saanut I kuntaryhmässä asuva, yksinäinen henkilö, jonka työeläke 
ylitti 1 020,62 euroa kuukaudessa. 

Eläketurvakeskus tuottaa tilastoja koko työeläkejärjestelmästä. Tilastoja laa-
ditaan yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteiselle työeläkkeelle siirtyneistä, 
eläkkeellä olevista ja vakuutetuista. Eläkkeelle siirtyvistä ja vakuutetuista laske-
taan eläkkeellesiirtymisikää kuvaavia tunnuslukuja, joita ovat eläkkeellesiirty-
misiän keskiarvo, mediaani ja odote. 

 
Eläkeuudistus 
Vuonna 2005 voimaan tulleen työeläkeuudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat 
eläkkeellesiirtymisiän nousu 2�3 vuodella, eläkejärjestelmän sopeuttaminen 
eliniän odotteen kasvuun sekä työeläkelakien yksinkertaistaminen.  

                                                                                                                                   
1 Määritelmät ja käsitteet perustuvat Suomen työeläkkeensaajat 2004 -tilaston tekstiin. 
2 Hagfors Robert ym. (2003) ja Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2003 (2005). 
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Työeläkejärjestelmän syntymisen ajoista työelämä on muuttunut monella tavalla. 
Työeläkejärjestelmän perusta luotiin3 pääasiassa 1950- ja 1960-luvulla. Periaat-
teet ovat säilyneet pitkälti samankaltaisina näihin päiviin saakka. Vanha työelä-
kelainsäädäntö painottui vahvasti työsuhteen käsitteeseen. Eläke laskettiin jokai-
sesta työsuhteesta erikseen siten, että siinä otettiin huomioon vain työsuhteen 
viimeisten vuosien ansiot4. Kun olosuhteet ovat ratkaisevasti muuttuneet, esi-
merkiksi 1990-luvun laman seurauksena, vuoden 2005 eläkeuudistuksessa halut-
tiin korjata se, että kaksi samanlaisen työuran tehnyttä henkilöä saa erisuuruisen 
eläkkeen vain sen takia, että toinen on koko uran samassa työpaikassa ja toinen 
on vaihtanut työpaikkaa pari kertaa. Uudessa lainsäädännössä jokaisen työvuo-
den ansiot otetaan huomioon samalla tavalla eläkettä määrättäessä riippumatta 
työsuhteiden määrästä tai pituudesta. Eläkeuudistuksen perusteista on julkaistu 
useampiakin raportteja5 ja työpapereita.  

Työeläkeuudistuksen kokonaisuuteen kuului myös vuoden 2004 alusta voi-
maan tullut kuntoutusuudistus. Uudistuksen viimeisenä vaiheena yhdistetään 
työeläkelait TEL, LEL ja TaEL yhdeksi Työntekijän eläkelaiksi (TyEL). Aiem-
piin uudistuksiin verrattuna työeläkeuudistuksen kokonaisuudessa on kysymys 
mittavista muutoksista. Muutoksia tuli paitsi etuusvalikoimaan ja karttumasään-
nöksiin, myös eläkkeen laskentaperiaatteisiin ja eläkkeeseen oikeuttaviin aikoi-
hin ja indekseihin. Vuonna 2006 muutoksia on tullut myös rahoitukseen. Koko 
työeläkeuudistus on niin laajavaikutteinen, ettei sille löydy vertailukohtaa työ-
eläkejärjestelmän historiasta sitten työeläkejärjestelmän perustamisen. Aiemmat 
muutokset ovat vaikuttaneet vain johonkin tai joihinkin yksityiskohtiin � ei ko-
konaisuuteen tässä mittakaavassa. Merkittävä vaikutus maksettavan eläkkeen 
määrään oli aikanaan tasokorotuksella vuonna 1975. Eläkkeellesiirtymisikään 
vaikutti erityisesti yksilöllinen varhaiseläkkeen käyttöönotto (1986) ja järjestel-
män kattavuuteen eläkelaki TaEL:n perustaminen (1987). 

Vuoden 2005 uudistuksen yhteydessä yksityisen ja julkisen sektorin työelä-
kelakien sisältö lähenivät merkittävästi toisiaan. Eläkeiät yhdenmukaistuivat 
                                                                                                                                   
3 Eläkekomitean mietintö (1960). 
4 Työeläkkeen laskentaopas 2002 (2002) ja Työeläkkeen laskentaopas (1994). 
5 Ks. esim. Arvioita työmarkkinajärjestöjen sopiman yksityisalojen eläkeuudistuksen 
vaikutuksista (2002). 
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samalla kun eläkkeen määräytymisperusteet muuttuivat samankaltaisiksi. Julki-
selle sektorille jää edelleen joitakin poikkeusryhmiä, mutta näiden määrä on 
huomattavasti pienempi kuin aiemmin. 

Koska eläkeuudistus 2005 on hyvin laaja kokonaisuus, sen osatekijät tulevat 
voimaan vaiheittain. Tämä on toteutettu lukuisilla voimaantulosäännöksillä (siir-
tymäsäännöksillä). Niiden perusajatuksena on turvata sellaisten henkilöiden 
eläkkeet, joilla ei olisi ollut sopeutumisaikaa, mikäli muutokset olisivat tulleet 
voimaan heti. Voimaantulosäännöksillä suojattiin siis ensisijaisesti henkilöitä, 
jotka olivat lähestymässä eläkeikää tai heillä on eläketapahtuma siirtymäajan 
kuluessa. Jo yksistään voimaantulosäännöksiä on kymmeniä eri tilanteisiin ja eri 
kohderyhmille. Voimaantulosäännökset on ohjeistettu aina samassa yhteydessä 
kuin varsinainen lainmuutoskin6. 

Voimaantulosäännöksillä on vaikutusta myös eläkkeen määrään tai eläkeoi-
keuteen. Siirtymäkauden aikana pääsääntö on, että eläkkeet lasketaan sekä van-
halla että uudella tavalla ja eläkkeenhakijalle myönnetään näistä suurempi. Siir-
tymäkauden aikana on voimassa poistuvia eläkelajeja (esimerkiksi työttömyys-
eläke). Yksityisen sektorin siirtymäkausi päättyy 31.12.2011 ja julkisen puolen 
viimeiset voimaantulosäännökset poistuvat 31.12.2019. Pitkä siirtymäaika mer-
kitsee sitä, että eläkeuudistus vaikuttaa hitaasti eikä aiheuta äkkinäisiä muutok-
sia. Poikkeuksena on ehkä joustava vanhuuseläkeikä (ikävuosien 63�68 välillä) 
aiemman yleisen eläkeiän ollessa 65 vuotta. Tämä muutos astui voimaan heti 
vuoden 2005 alusta. Se merkitsi sitä, että vanhuuseläkeiän saavutti kerralla kol-
me ikäluokkaa aiemman yhden ikäluokan sijaan.  

Eläkeuudistuksen vaikutuksista on vaikea saada käsitystä vertailemalla uutta 
ja vanhaa lainsäädäntöä, koska entiselleen ei jäänyt juuri mitään. Eläketurvakes-
kuksen kotisivuilta7 internetissä löytyy tietoa uudistuksen pääkohdista ja arvioita 
niiden vaikutuksista. Uuden lainsäädännön yksityiskohdat löytyvät julkaisusta 

                                                                                                                                   
6 Esimerkiksi työttömyyseläkettä koskevassa ohjeistossa 
(http://tyoelakelakipalvelu.etk.fi/fi/soveltamisohje/ohjeistonumero=5298#3-5298) on 
ohjeistettu vuoden 2004 säännösten soveltaminen, mikä perustuu v. 2005 voimaantulo-
säännöksiin. Samoin vanhuuseläkeoikeutta koskevassa ohjeistossa 
(http://tyoelakelakipalvelu.etk.fi/fi/soveltamisohje/?ohjeistonumero=5129#3-5129) on 
selostettu vanhuuseläkeikiin liittyviä voimaantulosäännöksiä. 
7 Etk.fi  
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�Työeläkelainsäädäntö 2005�8. Kirja on saatavilla myös internetissä (tyoelakela-
kipalvelu.etk.fi). Tämän lakipalvelun käyttö on maksutonta ja se sisältää myös 
kaikki kumotut lakipykälät, soveltamisohjeet, tiedotteet yms. Eläkeuudistuksen 
kokonaisuutta on arvioinut myös alan saksalainen asiantuntija Axel Börsch-
Supan Mannheimin Yliopistosta9. 

2.2  Työeläkejärjestelmät 

Yksityisen sektorin työeläkkeitä ovat seuraavien lakien mukaiset eläkkeet: 
- Työntekijäin eläkelaki (TEL) 
- Merimieseläkelaki (MEL) 
- Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki (LEL) 
- Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki 

(TaEL) 
- Yrittäjien eläkelaki (YEL) 
- Maatalousyrittäjien eläkelaki (MYEL) 

 
Yksityisen sektorin eläkkeisiin kuuluvat lisäksi maatalouden erityiseläkkeet, 
joita ovat luopumiseläkelain (LUEL), sukupolvenvaihdoseläkelain (SPVEL), 
maatalousyrittäjien luopumiskorvauslain (LUKL) ja maatalousyrittäjien luopu-
mistukilain (LUTUL) mukaiset eläkkeet. 
 
Julkisen sektorin työeläkkeitä ovat seuraavien lakien mukaiset eläkkeet:  
- Valtion eläkelaki (VEL) 
- Kunnallinen eläkelaki (KuEL), Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 

eläkelaki (KVTEL) 31.7.2003 asti 
- Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (KiEL) 
 
Julkisen sektorin eläkkeitä ovat lisäksi valtion ja kuntien vanhan lain mukaiset 
eläkkeet, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkilöiden eläkkeet 
sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen maksamat eläkkeet. Julkisen sektorin 

                                                                                                                                   
8 Työeläkelainsäädäntö 2005. 
9 Börsch-Supan Axel (2005). 
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eläkkeisiin kuuluvat myös kansanedustajien ja valtioneuvoston jäsenten eläk-
keet. 

Yksityisellä sektorilla työntekijäin eläkelait TEL ja LEL ovat olleet voimassa 
vuodesta 1962, TaEL vuodesta 1986 ja merimieseläkelaki MEL vuodesta 1956 
lähtien. Yrittäjien eläkelait YEL ja MYEL ovat olleet voimassa vuodesta 1970 
lähtien. Julkisella sektorilla KuEL on ollut voimassa 1.8.2003 lähtien (KVTEL 
vuosina 1964�2003), VEL ja KiEL vuodesta 1967 ja VPEL vuodesta 1969 lähti-
en. Julkisella sektorilla oli jo ennen näiden lakien voimaantuloa järjestetty eläke-
turva. Se perustui vanhoihin eläkelakeihin ja ohjesääntöihin. Myös näiden lakien 
perusteella maksetaan edelleen eläkkeitä. 

2.3  Työeläkkeen määräytyminen 

Työeläke määräytyi vuoden 2004 loppuun saakka pääsääntöisesti työuran keston 
ja karttumisprosentin sekä eläkkeen perusteena olleen palkan perusteella. Eläk-
keensaajan kokonaiseläke muodostui tavallisesti työeläkkeestä sekä mahdollises-
ta työeläketulojen mukaan määräytyvästä kansaneläkkeestä tai SOLITA-eläk-
keestä. Mikäli lakisääteiset työeläkkeet yhdessä SOLITA-eläkkeiden kanssa 
ylittivät 60 % (julkisella sektorilla 60�66 %) korkeimmasta eläkkeen perusteena 
olevasta palkasta tai työtulosta, eläkkeet yhteensovitettiin. Ylite vähennettiin 
lakisääteisistä työeläkkeistä eläkkeiden suuruuden suhteessa. 

EU:n sosiaaliturva-asetus ja maiden väliset sosiaaliturvasopimukset säätele-
vät sekä ulkomailla työskentelevien suomalaisten että Suomessa työskentelevien 
ulkomaalaisten eläketurvaa. Näiden perusteella maksetaan eläkkeitä myös ulko-
maille. Yleensä nämä ulkomaille maksettavat eläkkeet ovat määrältään pieniä, 
koska tällöin eläkkeensaajan kokonaiseläke muodostuu useamman maan eläke-
järjestelmien yhteismäärästä. Työeläkejärjestelmä tilastoi kokonaiseläkkeestä 
vain sen osan, jonka se maksaa.  

Vuoden 2004 lopussa työeläkettä saavia oli kaikkiaan runsaat 1,2 miljoonaa. 
Omaan työuraan perustuvaa eläkettä sai yli 1,1 miljoonaa henkilöä. Heidän kes-
kimääräinen työeläkkeensä oli 912 euroa kuukaudessa. Kun tähän lisätään kan-
san- ja SOLITA-eläkkeet, tuli työeläkkeensaajan keskimääräiseksi kokonaise-
läkkeeksi 1 156 euroa kuukaudessa. Eläkkeiden määriin sisältyvät sekä perus-
turvan mukaiset eläkkeet että rekisteröidyt lisäeläkkeet. Kokonaiseläkkeen kes-
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kimäärää laskettaessa ei ole otettu huomioon pelkän leskeneläkkeensaajia tai 
osa-aikaeläkkeensaajia. 

Eläkkeelle siirtyvien henkilöiden eläkkeet ovat olleet keskimäärin suurempia 
kuin jo eläkkeellä olevien. Syitä tähän ovat työeläkejärjestelmän kehitysvaihe 
sekä eläkkeiden korotuksessa käytetty heikompi indeksi verrattuna eläkepalkan 
laskennassa käytettyyn indeksiin. Eläkkeellä olevien joukossa on paljon sellai-
sia, jotka eivät ole ehtineet työskennellä työeläkejärjestelmän voimassaoloaikana 
täyteen eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa (40 vuotta). Esimerkiksi yrittäjiä koskevat 
työeläkelait10 tulivat voimaan vuoden 1970 alusta. Vuonna 2004 työeläkkeelle 
siirtyneiden keskimääräinen työeläke oli 1 027 euroa kuukaudessa. Osa heistä 
sai tämän lisäksi kansaneläkettä ja muita eläkkeitä. 

2.4  Eläke-etuudet 

2.4.1  Omaeläkkeet 
Omaeläkkeellä tarkoitetaan edunsaajan omaan työhistoriaan perustuvaa eläkettä. 
Työeläkejärjestelmän tilastoinnissa eläkkeelle siirtyneiksi katsotaan vain ne, 
joilla on alkanut jokin omaeläke. Henkilöitä, joilla alkaa osa-aikaeläke ei luoki-
tella eläkkeelle siirtyneiksi työeläkejärjestelmän tilastoissa (ks. tarkemmin 
2.5.2). 

 
Vanhuuseläke  
Vanhuuseläke on voitu myöntää työntekijälle tai yrittäjälle, joka on täyttänyt 
eläkeiän. Yleensä ennen vuotta 2005 edellytettiin myös työ- tai palvelussuhteen 
päättymistä. Uudessa lainsäädännössä tilanne muuttui tältäkin osin, koska tarkka 
eläkeikä muuttui joustavaksi 63�68 ikävuoden välille. Samalla myös eläkeaikai-
nen työskentely muuttui uutta eläkettä kartuttavaksi. Yksityisellä sektorilla ylei-
nen eläkeikä oli vuoden 2004 loppuun saakka 65 vuotta, mutta erikoisjärjestelyin 
se saattoi olla myös tätä alhaisempi. Julkisella sektorilla 1.1.1993 jälkeen alka-
neissa työsuhteissa sekä ennen 63 vuoden ikää päättyneissä työsuhteissa yleinen 
eläkeikä oli 65 vuotta. Aikaisemmin julkisella sektorilla yleinen eläkeikä oli 63 
vuotta, josta se nousi asteittain 65 vuoteen. Joissakin ammattiryhmissä myös 
                                                                                                                                   
10 Ks. esimerkiksi Pietiläinen Seppo (2005). 
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alhaisempi eläkeikä on ollut mahdollinen. Varhennettu vanhuuseläke voitiin 
myöntää 60 vuotta täyttäneelle. Julkisella sektorilla ennen vuotta 1940 syntyneet 
ovat voineet saada eläkkeen varhennettuna jo 58-vuotiaana ja muut 5 vuotta 
ennen eläkeikäänsä. Varhennettu vanhuuseläke oli pysyvästi pienempi kuin 
normaali vanhuuseläke (vähennys 0,4 % kuukaudessa). Vanhuuseläkkeelle läh-
töä voitiin vastaavasti myös lykätä yli eläkeiän. Yksityisellä sektorilla eläkkee-
seen laskettiin tällöin lykkäyskorotus (0,6 % kuukaudessa). Vuoden 2005 alusta 
voimaan tulleen eläkeuudistuksen jälkeen vanhuuseläke myönnetään vähentä-
mättömänä 63�68 vuoden iässä ja varhennettuna 62 vuoden iästä alkaen (vähen-
nys 0,6 % kuukaudessa). Lykkäyskorotus (0,4 % kuukaudessa) maksetaan eläk-
keeseen 68 vuoden iästä.  
 
Osa-aikaeläke  
Osa-aikaeläke voidaan myöntää 58�64-vuotiaalle (1.7.1998�31.12.2002 alaikä-
raja oli 56 vuotta) pitkään työssä olleelle, ei muuta omaa eläkettä saavalle työn-
tekijälle tai yrittäjälle, joka siirtyy kokoaikaisesta työstä osa-aikatyöhön. Ehtona 
on mm. ansioiden aleneminen 35�70 % aikaisemmasta tasosta. Osa-aika-eläk-
keelle siirtyneitä ei lasketa eläkkeelle siirtyneiksi, koska se edellyttää työntekoa. 

 
Työttömyyseläke  
Ennen eläkeuudistusta työttömyyseläke voitiin myöntää 60�64-vuotiaalle, pit-
kään työttömänä olleelle, joka oli saanut enimmäisajan työttömyyspäivärahaa. 
Lisäksi edellytettiin, että hakija oli ollut ansiotyössä viimeisten viidentoista vuo-
den aikana vähintään viisi vuotta. Edelleen edellytettiin, että hakijalle ei voitu 
osoittaa sellaista työtä, josta kieltäytyessään hän olisi menettänyt oikeutensa 
työttömyyspäivärahaan. Vuosina 1994�1999 edellytettiin myös, että eläkkeeseen 
voitiin liittää eläkeikään jäljellä oleva aika, ns. tuleva aika11. 

                                                                                                                                   
11 Tuleva aika tarkoittaa jäljellä olevaa aikaa vanhuuseläkeikään. Tuleva aika otetaan 
eläkkeessä huomioon, jos eläketapahtuma (työttömyyden tai työkyvyttömyyden alkami-
nen) on sattunut pääsääntöisesti työ-, virka- tai yrittäjäsuhteen päättymisestä vuoden sisäl-
lä. Eläkeuudistuksen jälkeen tulevan ajan eläkettä määrättäessä otetaan huomioon eläke-
tapahtumaa edeltävien viiden vuoden työskentely. 
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Eläkeuudistuksen yhteydessä työttömyyseläke lopetettiin. Vuonna 1950 tai sen 
jälkeen syntyneillä ei ole oikeutta työttömyyseläkkeeseen. He voivat saada tie-
tyin edellytyksin työttömyyspäivärahaa 500 päivärahapäivän lisäksi aina 65 
vuoden ikään saakka. Lisäpäiviä saava henkilö voi halutessaan siirtyä 62 vuotta 
täytettyään vanhuuseläkkeelle, johon ei tule varhennusvähennystä.  

Vaikka työttömyyseläke lopetettiinkin eläkeuudistuksen yhteydessä, niitä 
myönnetään vielä muutamia vuosia voimaantulosäännösten perusteella. Viimei-
set työttömyyseläkkeet voidaan myöntää vuonna 2011. Tuolloin työttömyys-
eläkkeelle voivat siirtyä vuonna 1949 syntyneet.  
 
Työkyvyttömyyseläke  
Työkyvyttömyyseläke voitiin myöntää alle 65-vuotiaalle työntekijälle tai yrittä-
jälle, jolla oli työkykyä heikentävä sairaus ja jonka työkyvyttömyyden voitiin 
arvioida kestävän vähintään vuoden. Lääketieteellisten seikkojen lisäksi työky-
vyn arvioinnissa otettiin huomioon työntekijän kyky hankkia ansiotuloja sellai-
sella saatavissa olevalla työllä, johon hänen kohtuudella voitiin olettaa kykene-
vän, kun otettiin huomioon hänen ikänsä, koulutuksensa ja aikaisempi toimin-
tansa sekä muut näihin rinnastettavat seikat. Julkisella sektorilla on riittänyt, että 
henkilö on tullut kykenemättömäksi hoitamaan omaa virkaansa tai työtään. Työ-
kyvyttömyyseläke voitiin myöntää joko toistaiseksi tai määräaikaisena kuntou-
tustukena tai yksilöllisenä varhaiseläkkeenä. Kuntoutustuki myönnettiin, jos 
voitiin olettaa, että työkyky pystyttiin hoidolla tai kuntoutuksella ainakin osittain 
palauttamaan. Kuntoutustuen myöntäminen edellytti aina hoito- tai kuntoutus-
suunnitelmaa. Kuntoutustuki korvasi aiemmin käytössä olleen määräaikaisen 
työkyvyttömyyseläkkeen. 

Työkyvyttömyyseläkkeisiin on kuulunut myös yksilöllinen varhaiseläke. Se 
voitiin myöntää pitkään työssä olleelle 60�64-vuotiaalle henkilölle, jonka työky-
ky oli siinä määrin pysyvästi heikentynyt, ettei hänen kohtuudella voitu enää 
edellyttää jatkavan ansiotyötään. Ennen vuotta 1944 syntyneillä ikäraja oli 58 
vuotta. Julkisella sektorilla myös vuosina 1944�1946 syntyneillä ikäraja on voi-
nut olla tietyin edellytyksin 58 vuotta ja vuonna 1947 syntyneillä 59 vuotta. 
Työkykyä arvioitaessa otettiin terveydentilan ohella huomioon ikääntymisen 
vaikutus työssä selviytymiseen, työnteon aiheuttama rasittuneisuus sekä työolot.  
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Työkyvyttömyyseläke voitiin myöntää myös osaeläkkeenä. Osatyökyvyttö-
myyseläke maksettiin, jos henkilön työkyvyn aleneminen on ollut 2/5�3/5. Täysi 
työkyvyttömyyseläke maksettiin, jos työkyvyn aleneminen oli vähintään 3/5. 

Eläkeuudistuksen voimaantulosäännösten mukaan yksilöllistä varhaiseläkettä 
ei enää myönnetä vuoden 2006 jälkeen. Tuolloin yksilöllisen varhaiseläkkeen 
voivat saada vuonna 1943 syntyneet. Vuoden 2004 lakimuutosten jälkeen työ-
kyvyttömyyseläke voidaan kuitenkin myöntää 60 vuotta täyttäneille samoilla 
kevyemmillä sairausperusteilla kuin yksilöllinen varhaiseläke. Jatkossa työky-
vyttömyyseläke voidaan myöntää alle 63-vuotiaille. Eläkkeensaajan täyttäessä 
63 vuotta työkyvyttömyyseläke muutetaan vanhuuseläkkeeksi. Muilta osin työ-
kyvyttömyyseläkkeiden ehtoihin ei tullut eläkeuudistuksessa muutoksia, jotka 
vaikuttavat eläkkeellesiirtymisikään.  
 
Maatalouden erityiseläke  
Maatalouden erityiseläkkeenä voi saada luopumis- tai sukupolvenvaihdoseläket-
tä, luopumiskorvausta tai luopumistukea. Luopumiseläkkeitä myönnettiin vuosi-
na 1974�1992, sukupolvenvaihdoseläkkeitä vuosina 1974�1995, luopumiskor-
vauksia vuosina 1993�1995 ja luopumistukia vuodesta 1995 lähtien. Luopumis-
tuki voidaan myöntää 55�64-vuotiaalle viljelijälle, joka pysyvästi luopuu maa- 
tai metsätalouden harjoittamisesta. Luopujan puoliso voi saada eläkeoikeuden 
uinuvana12 jo 50-vuotiaana. Maatalouden erityiseläkkeet, luopumiseläkkeitä 
lukuun ottamatta, muuttuvat 65 vuoden iässä vanhuuseläkkeiksi. Tämä säännös 
koskee vielä vuonna 2006 myönnettäviä luopumistukia. Maatalouden erityis-
eläkkeitä maksetaan vain yksityisellä sektorilla. 

2.4.2  Muut etuudet 
Omaeläkkeen lisäksi työeläkejärjestelmän etuuksia ovat perhe-eläkkeet ja kun-
toutukseen liittyvät etuudet. Kuntoutusetuuksia ei luokitella eläkkeiksi. 
 

                                                                                                                                   
12 Nuorempi isäntä tai emäntä voi saada puolisonsa rinnalla oikeuden luopumistukeen 
uinuvana, jos hän on kaupantekohetkellä enintään viisi vuotta nuorempi ja täyttää kaikki 
muut ehdot. Uinuvana myönnetyn luopumistuen maksaminen alkaa vasta, kun varsinai-
nen luopumisikä täyttyy. Uinuvan luopumistuen saaneella puolisolla ei ole ansiotulorajoi-
tusta. 
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Perhe-eläke 
Perhe-eläke voidaan myöntää edunjättäjän kuoleman jälkeen edunjättäjän alle 
18-vuotiaalle lapselle tai edunjättäjän leskelle tai rekisteröidyn parisuhteen 
eloonjääneelle osapuolelle tietyin edellytyksin. Lisäksi perhe-eläkettä voidaan 
maksaa myös edunjättäjän entiselle puolisolle tai rekisteröidystä parisuhteesta 
eronneelle osapuolelle, jos edunjättäjä oli kuollessaan velvollinen maksamaan 
hänelle elatusapua. 

 
Työeläkelakien mukaiset kuntoutusetuudet 
Työeläkekuntoutus on ammatillista kuntoutusta, kuten neuvontaa, kuntoutustut-
kimuksia, työhön tai ammattiin johtavaa koulutusta tai valmennusta. Lääkinnäl-
listä kuntoutusta voidaan antaa vain ammatillista kuntoutusta tukevana. 

 
Kuntoutusrahaa maksetaan työelämässä oleville kuntoutusajalta. 
Kuntoutuskorotus on kuntoutustuen tai muun työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi 
myönnettävä korotus, jota maksetaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta. 

2.4.3  Eläkelajien merkitys eläkkeellesiirtymisiän mittaamisessa 
Edellä esitetyn perusteella havaitaan, että työeläkejärjestelmän etuuskirjo on 
laaja. Osaa etuuksista voidaan maksaa saajalle samanaikaisesti muiden eläke-
etuuksien kanssa (esimerkiksi perhe-eläkkeet), osaa ei (esimerkiksi osa-aikaelä-
ke). Käytännössä eläkkeelle siirtyneiksi katsotaan henkilöt, joilla alkaa jokin 
oman työhistorian perusteella maksettava eläke (ks. tarkemmin 2.5.2).  

Työeläkejärjestelmän tilastoissa osa-aikaeläkkeen alkamista ei pidetä eläk-
keelle siirtymisenä. Viime vuosina osa-aikaeläkkeen suosio on noussut ja näin 
ollen sillä on oma vaikutuksensa myös eläkkeellesiirtymisikään. Osa-aikaeläk-
keen merkitystä tarkastellaan lähemmin kappaleessa 4.4. Kuntoutusetuudet eivät 
ole eläkkeitä, joten niiden saajia ei käsitellä eläkkeensaajina. 
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2.5  Käsitteiden määrittely 

2.5.1  Eläkesektori  
Työeläkejärjestelmän tilastoissa esitetään kaikkien työeläkkeelle siirtyneiden 
lisäksi myös sektorikohtaiset luvut yksityisen ja julkisen sektorin eläkkeelle 
siirtyneistä. Tilastointivuoden aikana eläkkeelle siirtyneeksi henkilö kirjautuu 
kunkin sektorin kohdalle sinä vuonna, kun hän siirtyy ko. sektorilta työeläkkeel-
le ja koko työeläkejärjestelmän lukuihin vain kerran eli silloin, kun ensimmäinen 
eläketapaus ilmaantuu. Tämän vuoksi tilastoissa esimerkiksi yksityisen ja julki-
sen sektorin eläkkeelle siirtyneiden määrät eivät summaudu koko järjestelmän 
luvuiksi. Samoin on eri eläkelajien kohdalla. Henkilö voi siirtyä eläkelajikohtai-
sissa tarkasteluissa saman vuoden aikana useammalle eri eläkkeelle (esimerkiksi 
yksityisen sektorin työkyvyttömyyseläkkeelle ja julkisen sektorin vanhuuseläk-
keelle). 

Eri eläkesektoreilla eläkejärjestelyt ovat poikenneet eri aikoina huomattavas-
tikin toisistaan. Julkisella sektorilla vanhuuseläkeiät olivat aiemmin usein am-
mattikohtaisia ja keskimääräistä alhaisempia. Myös yleinen eläkeikä julkisella 
sektorilla oli aiemmin alhaisempi (63 vuotta). 
 
Esimerkki tilastokäytännöstä 
Puolustusvoimien kantahenkilökuntaan kuuluvilla on ollut selvästi muita alhai-
sempia eläkeikiä. Kysymys ei ole ollut tietyn iän saavuttamisesta, vaan palvelus-
suhteen vuosien määrästä. Toimiupseerien palvelusaika on ollut 25 vuotta, min-
kä jälkeen he ovat voineet siirtyä täysimääräiselle vanhuuseläkkeelle. Ei ole ollut 
mitenkään poikkeuksellista, että tällaiset vanhuuseläkeläiset ovat siirtyneet eläk-
keellä ollessaan työhön yksityiselle sektorille, jossa he sitten ovat tehneet toisen 
työuran, josta karttuu eläkettä normaalien yksityisen sektorin eläkelakien mu-
kaan. Toisin sanoen henkilö voi saada eläkettä (myös vanhuuseläkettä) sekä 
yksityiseltä että julkiselta sektorilta yhtä aikaa, mutta eläkkeet ovat voineet alkaa 
hyvinkin monen vuoden aikavälillä. Tässä toimiupseeriesimerkissä henkilö on 
tullut koko työeläkejärjestelmän näkökulmasta eläkkeelle siirtyneeksi toimiup-
seeriuran perusteella myönnetyn vanhuuseläkkeen alkaessa (usein alle 45-
vuotiaana). Sen sijaan yksityisen sektorin eläkkeelle siirtyneeksi hänet kirjataan 
sitten, kun hänellä alkaa yksityisen sektorin eläke. Se voi olla myös työkyvyttö-
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myyseläke, jos hän tulee työkyvyttömäksi ennen yksityisen sektorin työsuhteen 
perusteella määräytynyttä eläkeikää. Tämä eläkeikä voi olla myös alhaisempi 
kuin yleinen eläkeikä. 

2.5.2  Työeläkkeelle siirtyneet  
Tilastointivuonna työeläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan 
työuraan perustuva eläke (muu kuin osa-aikaeläke) alkaa tilastointivuonna. 
Eläkkeelle siirtyneiksi katsotaan myös ne, joiden eläkeoikeus on alkanut ennen 
tilastointivuotta, mutta eläkepäätös on tehty vasta tilastointivuoden aikana. Li-
säksi edellytetään, että henkilö ei ole saanut omaan työuraan perustuvaa eläkettä 
ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisesti tarkastelu tehdään aina ko. sektorin 
kannalta ja koko työeläkejärjestelmän kohdalla edellytetään, että henkilöllä ei 
ole ollut eläkettä kummaltakaan sektorilta kahteen vuoteen. Määrittely merkitsee 
käytännössä sitä, että eläkkeelle siirtynyt henkilö voi palata myöhemmin työ-
elämään ja siirtyä uudelleen eläkkeelle myöhemmin.  

Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä ei katsota eläkkeelle siirtyneiksi eli he eivät ole 
mukana kaikkia eläkkeelle siirtyneitä koskevissa luvuissa. Osa-aikaeläkkeellä 
olevat katsotaan eläkkeelle siirtyneiksi vasta siinä vaiheessa, kun he siirtyvät 
jollekin muulle omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle, yleensä vanhuuseläk-
keelle13.  

Kaikkia eläkkeelle siirtyneitä tarkasteltaessa edellytetään, että henkilö ei ole 
saanut minkään lajista omaan työuraan perustuvaa eläkettä ainakaan kahteen 
vuoteen ja eläkelajikohtaisissa taulukoissa edellytetään, että samanlajista eläket-
tä ei ole ollut kahteen vuoteen. Työkyvyttömyyseläkkeen eri alalajien (toistai-
seksi myönnetty työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki ja yksilöllinen varhaiselä-
ke) kohdalla edellytetään, että henkilö ei ole saanut kahteen vuoteen minkään 
lajista työkyvyttömyyseläkettä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneisiin tulevat mukaan 
vain suoraan vanhuuseläkkeelle siirtyneet tai osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläk-
keelle siirtyneet, mutta eivät muilta eläkkeiltä siirtyneet (ns. jatkoeläkkeet).  

                                                                                                                                   
13 Vuosien 1996�1998 �Suomen työeläkkeensaajat� -julkaisuissa osa-aikaeläkkeelle siir-
tyneet katsottiin muiden eläkelajien tapaan eläkkeelle siirtyneiksi osa-aikaeläkkeen alka-
essa. Myöhemmin tehdyissä eläkkeelle siirtymistä ja eläkkeellesiirtymisikää kuvaavissa 
tilastoaikasarjoissa osa-aikaeläkeläiset on poistettu myös näiden vuosien luvuista. 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

26 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 

Työeläkkeelle siirtyneet on tilastoissa luokiteltu iän mukaan (ikä eläkkeen alka-
essa). Työeläkkeelle siirtyneiden mediaani- ja keskiarvoiän laskemisessa on 
käytetty ikää eläkkeen alkaessa yhdellä desimaalilla. Liitteessä 2 on esitetty ko-
ko työeläkejärjestelmän eläkkeelle siirtyneiden lukumäärät iän ja sukupuolen 
mukaan sekä eläkkeellesiirtymisiän keskiarvo ja mediaani. 

Vanhuuseläke on alkanut vanhassa järjestelmässä pääsääntöisesti eläkeiän 
täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Jos vanhuuseläkettä edeltää jokin muu 
eläke ja eläkkeensaaja täyttää 65 vuoden iän joulukuussa, hän saa kyseisen elä-
kelajin mukaista eläkettä joulukuun loppuun ja vanhuuseläke alkaa ns. jat-
koeläkkeenä tammikuun alusta. Vuoden 2005 uusien eläkelakien mukaisesti 
pääsääntö on, että vanhuuseläke alkaa jatkoeläkkeenä 63 vuoden iässä.  

Edellä on esitetty tarkka määrittely siitä, milloin henkilön katsotaan siirty-
neen eläkkeelle. Todellisuudessa eläkkeellesiirtymisprosesseja on hyvinkin mo-
nenlaisia, vaikka valtaosa eläkkeelle siirtyvistä henkilöistä noudattaakin yleistä 
mallia eli lopettaa työnteon ja siirtyy sitten työeläkkeelle. Seuraavassa esitetään 
muutamia poikkeustilanteita, joita esiintyy vuosittain työeläkkeelle siirtyneiden 
aineistossa. 

Suomessa eläke täytyy aina erikseen hakea vaikka täyttäisi yleisen eläkeiän-
kin (vuoden 2004 loppuun saakka 65 vuotta, sen jälkeen 63�68 vuotta). Käytän-
nössä osa eläkkeeseen oikeutetuista ei kuitenkaan osaa tai huomaa hakea eläket-
tä tai ei hae eläkettä vaikka siihen olisikin oikeus.  

Eläke maksetaan takautuvasti enintään puolelta vuodelta. Eläkehakemusten 
käsittelyaika työkyvyttömyyseläkkeissä on keskimäärin pari kuukautta14. Tämä 
merkitsee käytännössä sitä, että jos eläkkeen hakeminen viivästyy eläketapahtu-
masta, eläke myönnetään takautuvasti. Tällöin päätös eläkkeen myöntämisestä 
tehdään myöhemmin kuin eläke alkaa. Toisaalta eläkeoikeuden alkamisesta ei 
voi olla työeläkejärjestelmässä tietoa ennen kuin eläkehakemuksesta on tehty 
päätös.  

Edellä esitetystä seuraa, että joissakin tilanteissa eläkepäätöksen antamispäi-
vämäärä ja takautuvan eläkkeen alkamispäivä osuvat eri vuosille. Tällainen ti-
lanne voi syntyä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen myöntöprosessissa. Jotta 
kaikki eläkkeet saataisiin tilastoitua myös alkaviin eläkkeisiin, henkilön eläk-
                                                                                                                                   
14 Eläketurvakeskuksen eläkehakemusten käsittelyaikatilastot. 
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keen alkamisvuodeksi määritellään se vuosi, jolle eläkkeen alkamisajankohdasta 
ja päätöksenantopäivämäärästä jälkimmäinen osuu. Ääritapauksissa näiden päi-
vämäärien ero voi olla pitkäkin. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun eläke 
myönnetään valitusprosessin jälkeen. Tästä huolimatta tilastoitaessa eläkkeelle 
siirtyneiden ikää, se lasketaan aina eläkkeen alkuperäisen alkamisajankohdan 
mukaisena. Yleensä se on eläketapahtumapäivää seuraavan kuukauden ensim-
mäinen päivä.  

Eläketapahtumapäivä määritellään lainsäädännössä tarkasti. Määrittely perus-
tuu eläkeoikeuden alkamishetkeen eri tilanteissa. Työkyvyttömyyseläkkeissä se 
on yleensä sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisajankohtaa seuraavan kuu-
kauden ensimmäinen päivä. 

Vanhuuseläkkeelle siirtyvistä vanhimmat ovat yli 85-vuotiaita. Tällöin on 
luultavaa, että viranomaiset hakevat eläkkeen vanhuksen puolesta esimerkiksi 
silloin, kun yksinäinen henkilö joutuu pysyvästi laitoshoitoon. Joissakin tapauk-
sissa vanhuuseläkkeeseen oikeutettu henkilö ei ole lopettanut työskentelyä vaik-
ka vanhuuseläkeikä onkin täyttynyt. Hän on saattanut myös tarkoituksella lykätä 
vanhuuseläkkeen hakemista saadakseen eläkkeeseen lykkäyskorotuksen.  

2.5.3  Täysitehoinen eläke 
Eläkkeen täysitehoisuuden pääsääntö on, että eläketapahtuma on sattunut työ-, 
virka- tai yrittäjäsuhteen kestäessä tai vuoden kuluessa sen päättymisestä. Täl-
löin eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi lasketaan palvelusajan lisäksi myös ns. 
tuleva aika eli aika eläketapahtumahetkestä vanhuuseläkeiän täyttämiseen.  

Vuoden 2005 alusta eläkeuudistuksen myötä tulevan ajan oikeuden määritte-
ly muuttui siten, että tulevan ajan eläkkeen määrä lasketaan viiden eläketapah-
tumaa edeltävän vuoden ansioiden perusteella. Näissä tapauksissa täysitehoisiksi 
katsotaan eläkkeet, joissa tulevan ajan eläkettä tulee työeläkejärjestelmän mak-
settavaksi.  

2.5.4  Täysitehoiselle työeläkkeelle siirtyneet  
Henkilö tulkitaan täysitehoiselle eläkkeelle siirtyneeksi, jos hänellä alkaa tilas-
tointivuonna täysitehoinen eläke, eikä hän ole ainakaan kahteen vuoteen saanut 
samanlajista täysitehoista eläkettä. Työkyvyttömyyseläkkeen eri alalajien (tois-
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taiseksi myönnetty, kuntoutustuki ja yksilöllinen varhaiseläke) kohdalla edelly-
tetään, että henkilö ei ole saanut kahteen vuoteen minkään lajista täysitehoista 
työkyvyttömyyseläkettä. Tarkastelu tehdään aina sektorikohtaisesti ja koko työ-
eläkejärjestelmän kohdalla edellytetään, että henkilö ei ole kahteen vuoteen saa-
nut täysitehoista eläkettä kummaltakaan sektorilta. 

Vuoden 2000 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan työttömyyseläke 
maksetaan vuonna 1945 ja sen jälkeen syntyneille karttuneen eläkkeen suuruise-
na sekä tätä aikaisemmin syntyneille, jos he eivät olleet työttöminä 1.1.2000. Jos 
eläkkeensaajalla on oikeus tulevaan aikaan, tulevan ajan eläkkeen osa maksetaan 
eläkkeen muuttuessa vanhuus- tai perhe-eläkkeeksi.  

2.6  Perinteiset eläkkeellesiirtymisiän tunnusluvut 

Eläketurvakeskus mittaa eläkkeellesiirtymisikää kahdella perinteisellä tunnuslu-
vulla. Käytetyt mittarit ovat keskiarvo ja mediaani. 

Keskiarvoikä (lyhyemmin keski-ikä) on eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden 
ikien (eläkkeen alkaessa) aritmeettinen keskiarvo. Kaikkien työeläkkeelle siirty-
neiden keskimääräiset eläkkeellesiirtymisiät on esitetty liitteessä 2. Mediaani-ikä 
(lyhyemmin mediaani) on aineiston keskimmäinen havainto (ikä eläkkeen alka-
essa). Toisin sanoen puolet eläkkeelle siirtyneistä on mediaani-ikää nuorempia ja 
puolet sitä vanhempia. Kaikkien työeläkkeelle siirtyneiden eläkkeellesiirtymis-
iän mediaanit on esitetty liitteessä 2. 
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3  Eläkkeellesiirtymisiän odotteen teoriaa ja 
käsitteitä 

Odotettavissa oleva eläkkeellesiirtymisikä15, lyhyemmin eläkkeellesiirtymisiän 
odote, määritellään keskimääräisenä eläkkeellesiirtymisikänä, joka muodostuu 
tietynikäisille vakuutetuille, jos ikäluokittaiset eläkealkavuudet ja kuolevuudet 
säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Eläkkeellesiirtymisiän odote on ikärakenteesta 
riippumaton keskiluku, koska eläkkeellesiirtymisiät perustuvat eläkkeelle siirty-
misen todennäköisyyksiin eri kohorteissa. 

Tässä luvussa käsitellään yleisesti eläkkeellesiirtymisiän odotteen taustalla 
olevaa matemaattista teoriaa. Ensin käydään lyhyesti läpi väestöteorian syntymi-
sen historiaa. Sen jälkeen esitetään jäljellä olevan elinajan laskennan teoriaa ja 
tarkastellaan kuolevuutta. Sitten esitetään elinajan taulun muodostaminen sekä 
elinajan odote ja eliniän odotteen muunnos eläkkeellesiirtymisiän odotteeseen. 
Lopuksi tarkastellaan selviytymisfunktiota ja eläkealkavuuden käsitettä. 

3.1  Taustaa 

Väestötieteen perustajana ja isänä pidetään John Grauntia (1620�1674). Vuonna 
1662 John Graunt julkaisi tutkimuksensa "Natural and Political Observations 
Mentioned in the Following Index, and Made upon the Bills of Mortality, with 
Reference to the Government, Religion, Trade, Growth, Air, Diseases and the 
Several Changes of the Said City". Tästä teoksesta alkoi systemaattinen, yhtä-
jaksoinen tutkimus, jota myöhemmin on alettu kutsua väestötieteeksi eli demo-
grafiaksi16. Elinajan odote on yksi keskeisimpiä väestötieteen käsitteitä. 

John Grauntin merkittävin työ oli laskea kuolleiden luetteloista kahdelta ai-
kakaudelta niin sanotut kuolleisuustaulukot � nykyisten elinajantaulukkojen 
(kuolleisuus- ja eloonjäämistaulut) edeltäjät. Tuntematta todennäköisyyslasken-
taa hän laski yksinkertaisesti, kuinka paljon jokaisesta sadasta syntyneestä lap-
sesta oli vielä elossa. Graunt päätyi muun muassa toteamukseen, että kuuden 

                                                                                                                                   
15 Kannisto Jari ym.(2003). 
16 Lewin Chris (1998). 
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vuoden iässä lapsista oli elossa 64, mutta 76 vuoden iässä vain yksi. Nämä las-
kelmat olivat perustana kuolevuuslukujen laskemiselle ja loivat muun muassa 
pohjan nykyisten henkivakuutus- ja eläkevakuutuslaskelmien teoreettiselle taus-
talle17. 

Samaan aikaan kun John Graunt tutki kuolleiden luetteloita, kiinnostui ai-
heesta myös William Petty (1623�1687). William Petty tutki muun muassa eri 
kaupunkien - Lontoon, Pariisin ja Rooman - väestömääriä ja oivalsi, että tulevai-
suuden väestönkehitystä voidaan ennustaa menneen kehityksen perusteella peri-
aatteella "... jos nykyinen trendi jatkuu, niin...". 

Aktuaaritoiminta alkoi käyttää kuolleisuudesta saatavilla olevia tietoja. En-
simmäiset laskelmat esitti John de Witt. Hän esitteli raporttinsa Hollannin pää-
ministerinä hallitukselle vuonna 1671. Siinä hän suositteli hallitusta myymään 
henkivakuutuksia, joissa maksut perittäisiin puolivuosittain ja vakuutuksen hinta 
perustuisi oletettavaan jäljellä olevaan elinikään.  

Väestötutkimuksen alkuaikoina tutkimus keskittyi pitkälti kuolevuuden tut-
kimiseen. Kuolleiden luettelot saivat matemaatikot kiinnostumaan yhä enemmän 
tämän ilmiön tutkimisesta. Myös Edmund Halley (1656�1742) tutki kuolleiden 
luetteloja Bleslaussa (nykyisin puolalainen kaupunki Wroclaw). Nämä luettelot 
olivat täydellisempiä kuin Lontoossa vastaavana aikana käytössä olleet, sillä 
niihin oli merkitty myös kuolleen ikä ja sukupuoli. Halley laskikin tästä aineis-
tosta elinajanodotteen ensimmäistä kertaa käyttäen apunaan ikäryhmittäisiä kuo-
levuuslukuja.  

Vaikka tuolloin ei tunnettu elinajan odotteen taustalla olevaa matemaattista 
teoriaa, laskelmat kyettiin tekemään edelleen käytössä olevalla tavalla. Myö-
hemmin menetelmän teorian kehitti venäläinen matemaatikko Andrei Markov 
(1856�1922). Elinajan odotteen laskenta perustuu ns. Markovin ketjuihin. Mar-
kov-ominaisuus tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden ennustamiseen riittää nyky-
hetken tuntemus ja varhaisempi historia voidaan unohtaa18.  

Kun Markov-ominaisuutta sovelletaan eläkkeellesiirtymisikään, ajatellaan, 
että tietyn kohortin eläkkeellesiirtymiskäyttäytyminen ja kuolevuus ovat tulevai-

                                                                                                                                   
17 www.Tilastokeskus.fi: Tilastokoulutus - Verkkokoulu - Johdatus väestötieteen perustei-
siin - Väestötieteen historia. 
18 Tuominen Pekka ja Norlamo Pekka (1978) s. 262. 
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suudessa samat kuin tätä kohorttia vanhempien kohorttien. Tämän olettamuksen 
vuoksi tarkasteltavalle kohortille tehdään yleensä muunnos, jota nimitetään usein 
synteettiseksi kohortiksi. Sen kooksi voidaan asettaa tarkasteluhetkellä 1 (joskus 
100 000), jonka oletetaan vanhenevan kuolevuuden tai eläköitymisen kannalta 
tarkasteluvuodelta laskettujen vanhempien kohorttien kuolevuuden tai eläkkeelle 
siirtymisen todennäköisyyksien mukaisesti. 

Todellisuudessa tehty oletus ei tietenkään pidä paikkaansa, koska esimerkiksi 
eläkelainsäädännön muutoksilla tiedetään olevan vaikutusta eläkkeellesiirtymis-
käyttäytymiseen. Jo tämän vuoksi eläkkeellesiirtymisiän odote ei ole ennuste 
tietyn kohortin eläkkeellesiirtymisiästä vaan eläkkeellesiirtymisikää kuvaava 
mittari.  Siitä huolimatta laskennan periaatteet täyttävät Markov-ominaisuuden 
vaatimukset. Markovin ketjuja on käsitelty liitteessä 5. 

3.2  Jäljellä oleva elinaika  

Jatkossa määritelmät on merkitty symbolilla �:=�.  
 
Olkoon satunnaismuuttuja X vastasyntyneen henkilön elinaika ja elinajan ja-
kauman kertymäfunktio  
 

)(:)( xXPxF ≤= , missä 0≥x . 

 
Oletetaan, että elinajan X kertymäfunktio voidaan lausua muodossa 

∫=
x

dttfxF
0

)()(  , kun 0≥x . 

Funktiota )( xf kutsutaan tiheysfunktioksi. Jos )( xf on jatkuva pisteessä x, 
niin )()(' xfxF = .  

 
Vastasyntyneen todennäköisyys kuolla ikävälillä (x, z) on 

∫=−
z

x

dttfxFzF )()()( , missä x < z ja aikayksikkönä on vuosi. 

Eloonjäämisfunktio s(x) määritellään todennäköisyytenä, että eloonjäämisaika 
on pitempi kuin x: 
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)(1)(:)( xFxXPxs −=>= . 

 
Oletetaan vielä, että henkilö on elossa iässä x. Henkilön todennäköisyys kuolla 
ikävälillä ( ]zx, , ehdolla, että hänen elinaikansa on enemmän kuin x, on19 

 

)(
)()(

)(
)()(

xs
xFzF

xXP
zXxPxXzXP −=

>
≤<=>≤ . 

 
Jäljellä oleva elinaika iässä 0≥x  on 

 
{ }xXxXTx >−= )(:  

 
on positiivinen satunnaismuuttuja. 
 
Kun merkitään ikien z ja x välistä aikaa xzt −= , missä 0≥t , saadaan x-ikäisen 
jäljellä olevan elinajan kertymäfunktio 

 
)()(: xXtxXPtTPq xxt >+≤=≤=

 

)(
)()(

xs
xFxtF −+=  

 
Tämä esitysmuoto on yleisesti käytössä vakuutusmatematiikassa20. Samoin mer-
kitään iässä )0( ≥x  jäljellä olevaa elinaikaa xT :llä. Myös x-ikäisen jäljellä oleva 

elinaika on jatkuva satunnaismuuttuja. Tällöin todennäköisyys, että x-ikäinen 
elää vielä ajan t kuluttua on 

 

xtxxt qtTPxXtxXPp −=>=>+≥= 1)()(: . 

                                                                                                                                   
19 Pesonen ym. (2000) s. 39. 
20 Pesonen Martti ym. (2000) s. 40. 
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Vastaavasti todennäköisyys sille, että x-ikäinen elää vielä ajan t kuluttua, mutta 
kuolee tätä seuraavien u vuoden kuluessa on 

 
)(: xXutxXtxPqxut >++≤<+=  

xtxutx qqutTtP −=+≤<= +)(  

 
Merkitään vielä 

xx qq 1:=  ja 

xx pp 1:= . 

 
x-ikäisen kuolevuus voidaan esittää muodossa 

 

0

0

p
pp

x

tx
xt

+= , 

 

11 ++ ⋅=⋅= xxxtxtxut qpqpq , kun u = 1 eli tarkasteluväli on yksi vuosi. 

3.3  Kuolevuus  

Kun tarkastellaan kuolemisen todennäköisyyttä henkilön iän x funktiona, saa-
daan todennäköisyys x-ikäisen henkilön kuolemiselle ajan tΔ  kuluessa  

 

)(
)()()(:

xs
xFtxFtTPq xxt

−Δ+=Δ≤=Δ . 

 
Kun todennäköisyys jaetaan ajalla tΔ , saadaan muoto 

 

)(
)()()(

xst
xFtxF

t
tTP

t
q xxt

⋅Δ
−Δ+=

Δ
Δ≤=

Δ
Δ

. 
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Kuolevuusintensiteetiksi eli kuolevuudeksi iässä x sanotaan raja-arvoa 
 

(3.1) )(
)(

)(
)('lim: 0 xs

xf
xs
xF

t
q xt

tx ==
Δ

= Δ
+Δμ . 

 
Kuolevuus 0≥xμ on määritelty kaikilla muuttujan x arvoilla, joilla F on deri-
voituva ja F(x) < 1. Tätä väestöllisen ilmiön (kuolevuus, xμ ) voiman estimaattia 

nimitetään intensiteetiksi, joka ilmoittaa riskille alttiin kohortin jatkuvan suhteel-
lisen pienenemisen kestovälillä tΔ .21 Määritelmä koskee toistumattomien ta-
pausten kuten kuoleminen (ja eläkkeelle siirtyminen) intensiteettiä. Tämän mää-

ritelmän perusteella [ ])(ln xs
dx
d

x −=μ , josta seuraa, että selviytymisfunktio 

(eloonjäämisfunktio) s voidaan esittää muodossa 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−== ∫

x

tx dtpxs
0

0 exp)( μ . 

 
Ehdollinen todennäköisyys sille, että x-ikäinen elää vielä t vuoden kuluttua, on22 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=+= ∫ +

t

uxxt du
xs

txsp
0

exp
)(

)( μ . 

 
Jäljellä olevan elinajan xT tiheysfunktio on23 

 

xttxxtxt pp
dt
dq

dt
d ⋅=−= +μ . 

 
 

                                                                                                                                   
21 Haimi Olavi (1987) s. 44. 
22 Pesonen ym. (2000) s. 45. 
23 Pesonen ym. (2000) s. 45. 
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Odotusarvon yleistä määritelmää24 soveltaen saadaan25 jäljellä olevan elinajan 
xT odotusarvoksi  

(3.2) ∫∫
∞∞

+ =⋅⋅=
00

)( dtpdtptTE xtxttxx μ . 

3.4  Elinajan odote 

Seuraavassa esitetään vielä Tilastokeskuksen käyttämän elinajan taulun muodos-
tamisen periaatteita ja sen perusteella muodostettava elinajan odote. Lopuksi 
esitetään elinajan odotteen muunnos eliniän laskentaan. Liitteessä 4 on esitetty 
myös elinajan taulun sarakkeita. Kuoleminen (kuten eläkkeelle siirtyminenkin) 
voidaan tulkita Markov-prosessiksi, joka on kuvattu liitteessä 5. 
 
Vähenemisen ja elinajan taulut26 
Toistumattoman tapahtuman (esimerkiksi kuoleminen) riski voidaan laskea jo-
kaiselle kohortille joko suoraan tai tiheyslukujen avulla. Riskiluvut merkitään 
kohorteittain 1210 ,...,,, −wqqqq , jolloin 0=wq . Niiden avulla saadaan laske-

tuksi ns. vähenemisen taulu, joka laaditaan siten, että riskilukuja sovelletaan 
kohortista jäljellä olevien määrään kussakin kestossa. Taulun juuren muodostaa 
kohortin alkuperäinen määrä tai kohortin suuruus siinä vaiheessa, josta lähtien 
ilmiön aiheuttamaa vähenemistä seurataan.  

Vähenemisen taulu kuvaa kohortin pienenemistä, kun häiriötekijöiden vaiku-
tus on eliminoitu. Vähenemisen taulun yleisin sovellutus on kuolevuuden mit-
taaminen. Tällöin taulua nimitetään kuolleisuus- ja eloonjäämistauluksi (life 
table). 

Elinajan taulu laaditaan yleisesti periodikohtaisena. Kun merkitään xq :llä x-

ikäisten kuolemanvaaraa27 (kuolevuutta), saadaan taulun ensimmäinen sarake, 
joka muodostaa siis elinajan taulun peruslaskelman. Synteettisen kohortin olete-
taan olevan alttiina lasketuille kuolemanvaaroille koko sen elinajan. Kuoleman-

                                                                                                                                   
24 Esimerkiksi Tuominen Pekka ja Norlamo Pekka (1974) ss. 340�343. 
25 Pesonen ym. (2000) s. 45. 
26 Haimi Olavi (1987) ss. 66�68 ja ss. 188�196. 
27 Kuolemanvaara promilleina on esitetty julkaisussa Suomen Tilastollinen vuosikirja 
2005, taulukko 86 s. 142.  
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vaaralukuja sovelletaan synteettisessä kohortissa kunkin ikävuoden elossa ole-
vien määriin xl . Syntyneiden määrä eli kohortin juuri on siten 0l  ja ensimmäi-
sen vuoden aikana kuolleiden määrä 0d  saadaan tulosta 00 ql . Tarkan yhden 
vuoden iän saavuttaneiden määrä on siten 001 dll −= . 
 
Yleisesti elossa olevien määrä xl  ja kuolleiden määrä xd  saadaan kaavoilla  

 
,: xxx dql =  

 
1: +=− xxx ldl  ja lopuksi 

 
0:1 =−=+ www dll . 

 
Nämä muodostavat vähenemisen taulun kolme saraketta, joista saadaan seuraa-
vat tiedot: 

1) riskiluvut xq , 
2) jäljellä olevien eli riskille alttiiden määrä xl  tarkassa iässä x ja 
3) tapausten (kuolleiden) määrä xd  taulun mukaan. 

 
Vähenemisen taulun sarakkeet muodostavat siis pohjan elinajan taulun laskemi-
selle. Elinajan taulussa ei käytetä todellista väestöä, vaan kohortin juureksi vali-
taan tavallisesti jokin 10:n kokonaispotenssi, esimerkiksi 100 000. Teoreettisissa 
tarkasteluissa lähdetään yleensä juuren arvosta 1. Riskilukujen xq  avulla saa-

daan arvio todennäköisyydelle, että kuoleminen ei satu kestovälillä x, x+1. Tämä 
todennäköisyys (elossaololuku) elää tarkasta iästä x tarkkaan ikään x+1 on 

xx qp −= 1: . Eloonjäämistodennäköisyys saadaan myös suhteesta xx ll /1+ . 

Yleisesti todennäköisyys elää iästä x ikään x+n saadaan ketjutulolla  
 

(3.3) ∏
−+

=
−++ =⋅⋅⋅⋅⋅=

1

11:
nx

xi
inxxxxn ppppp   

 
tai suhteesta xnxxn llp /: += . 
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Elinajan taulussa esitetään aina suureet xq  ja xl  sekä viimeisessä sarakkeessa 
keskimäärin jäljellä oleva elinaika xe . Keskimäärin jäljellä oleva elinaika voi-
daan laskea joko kuolleiden määristä xd tai lähtien eletyistä vuosista xL . Jäl-

kimmäinen tapa on tavallisempi.  
Kuolemisen voidaan olettaa jakautuvan tasaisesti ikävuodelle ensimmäistä 

ikävuotta lukuun ottamatta. Oletetaan tässä yhteydessä myös se ( 0d ) tasaisesti 

jakautuneeksi. Tällöin kuolleet elävät keskimäärin puoliväliin sitä ikävuotta, 
jossa ovat kuolleet. x-vuoden iässä kuolleet ovat näin ollen eläneet x+1/2 vuotta 
ja heidän yhteensä elämänsä aika on )2/1( +xd x vuotta. Koko kohortin elämien 
vuosien yhteismäärä 0T on  

 

∑
=

+=
w

x
x xdT

0
0 )2/1(: . 

 
Kun summa jaetaan kohortin juurella 0l , saadaan kohortin henkilöiden keski-

määrin elämät vuodet eli vastasyntyneellä keskimäärin odotettavissa oleva 
elinaika eli elinajan odote 0e . Vastasyntyneen odotettavissa oleva elinaika on 

siis 

2/1:
0

0
0 −=

∑
=

l

l
e

w

x
x

 tai 2/1:
0

1
0 +=

∑
=

l

l
e

w

x
x

. 

 
Tietyn ikävuoden x saavuttaneiden keskimäärin jäljellä oleva elinaika saadaan 
vastaavasti kaavasta 

 

2/1: −=
∑
=

x

w

xi
i

x l

l
e  tai 2/1: 1 +=

∑
+=

x

w

xi
i

x l

l
e . 

 
Keskimäärin jäljellä oleva elinaika voidaan laskea myös eletyistä vuosista xL . 

Eletyillä vuosilla tarkoitetaan sitä lukumäärää vuosia, mikä kertyy yhteensä ikä-
vuoden x aloittaville henkilöille xl  ikävuosien x ja x+1 välillä. Iän x saavutta-

neiden keskimäärin jäljellä oleva elinaika saadaan kaavasta 
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x

x

x

w

xi
i

x l
T

l

L
e ==

∑
=: .  

 
Summasta yhteensä eletyt vuodet ikävuodesta x eteenpäin käytetään merkintää 

xT . Elinajan taulussa nämä xT -luvut muodostavat oman sarakkeen. Lukujen 

xL summaaminen aloitetaan korkeimmasta ikäluokasta, joten  

 
xxx LTT += +1 . 

Elinikä 
Keskimääräinen elinikä voidaan laskea keskimäärin jäljellä olevan elinajan pe-
rusteella. Tietyn ikävuoden x saavuttaneiden keskimäärin jäljellä oleva elinaika 
on xe , joten heidän keskimääräinen elinikänsä saadaan vastaavasti  

 
(3.4)  xeX xt +=:  . 

  
Keskimääräinen elinikä voidaan laskea myös kuolleiden ikien painotettuna kes-
kiarvona. Kuten edellä on esitetty, kuolevuus iässä x saadaan jakamalla väestös-
sä tiettynä vuonna t iässä x kuolleiden määrä tämän vuoden x-ikäisten keskiväki-
luvulla ja tätä kuolemisen todennäköisyyttä merkitään xq :llä. Merkitään x-
ikäisten henkilöiden määrää xl :llä elinajan taulun tapaan. Kun tätä käytetään 

kohortin juurena, saadaan edellä esitetyn perusteella x-ikäisten kuolleiden henki-
löiden määrä, xd , vuoden kuluttua käyttämällä todennäköisyyttä xq : 

 

xxx qld ⋅=  ja vastaavasti kahden vuoden kuluttua 

 
)1())(( 111 xxxxxxxx qqlqqlld −⋅=⋅−= +++ . 

 
Yleisesti kuolleiden määrä voidaan esittää muodossa (vrt. kaava (3.3))  
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(3.5) ∏∏
−+

=

−+

=
+ −⋅=⋅=

11
)1(

nx

xk
kjx

nx

xk
kjxnx qqlpqld  

 
Vastaavasti ikäluokan x kuolleiden keskimääräinen kuolinikä vuoden t kuluttua 
voidaan laskea kuolleiden ikien painotettuna keskiarvona  

 
 

(3.6) 2/1
))1((

))1((
2/1: 1

1

+
−⋅

−⋅⋅
=+

⋅
=

∑ ∏

∏∑

∑

∑
+

=

−

=

−

=

+

=
+

=

+

=
tx

xj

j

xk
kjx

j

xk
kjx

tx

xj
tx

xj
j

j

tx

xj
t

qql

qqlj

d

dj
D  

                  

2/1
)1(

)1(

2/1
)1(

)1(

1

1

1

1

+
−

−⋅
=

+
−⋅

−⋅⋅
=

∑ ∏

∏∑

∑ ∏

∏∑

+

=

−

=

−

=

+

=

+

=

−

=

−

=

+

=

tx

xj

j

xk
kj

j

xk
kj

tx

xj

tx

xj

j

xk
kjx

j

xk
kj

tx

xj
x

qq

qqj

qql

qqjl

  

 
Keskimääräinen kuolinikä ja elinikä kuvaavat samaa asiaa. Kaavojen (3.4) ja 
(3.6) tulos onkin siis sama eli tt DX = . Todettakoon vielä, että koska olimme 

kiinnostuneita kuolleiden iästä, kaavan (3.6) perusteella nähdään myös, että lop-
putulos on riippumaton kohortin koosta. Siten laskelmat voidaan tehdä suoraan 
siirtymätodennäköisyyksillä ja laskea lopputulos niiden painotettuna keskiarvo-
na kuten jo aiemmin todettiinkin. 
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3.5  Eläketurvakeskuksen vuonna 2005 käyttämä 
eläkkeellesiirtymisiän kaava  

 
Eläketurvakeskuksen käyttämä eläkkeellesiirtymisiän odotteen kaava voidaan 
esittää seuraavassa muodossa28 (ks. tarkemmin kappale 4): 
 
Merkitään   je  = eläkealkavuus iässä j tarkasteltavassa joukossa, 

jy  = kuolevuus (kuolemanvaara) iässä j tarkasteltavassa joukossa. 

 
Yleisesti eläkkeelle siirtyneiden määrä iässä j voidaan esittää muodossa  

 

(3.7) ∏
−

=
−−=

1

25
)1(

j

k
kkjj yeeA . 

 
Vastaavasti eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle on lukujen jA  ikäkes-

kiarvo: 

 (3.8) ∑∑
==

=
65

25

65

25
25 /)(

j
jj

j
AAjE .  

 
Tarkasteltaessa kaavoja (3.5) ja (3.7) tai (3.6) ja (3.8) havaitaan yhdenmukai-
suus. 

3.6  Selviytymisfunktio 
 
Merkitään vielä edellisessä kaavan (3.7) tulotermiä  

 

(3.9) ∏
=

−−=
j

k
kkj yeB

25
)1(: .  

 

                                                                                                                                   
28 Kannisto Jari ym.(2003). 
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Tällöin jB  on luonteeltaan selviytymisfunktio (eloonjäämisfunktio), joka laske-

taan synteettiselle kohortille yhden vuoden perusteella. Iän j kasvaessa, jäljellä 
oleva ei-eläkkeellä olevien määrä pienenee. Kuvassa 3.1 on esitetty tämän funk-
tion jakauma synteettisessä kohortissa vuoden 2004 odotteen laskennassa. Ku-
vasta nähdään, miten selviytymisfunktio muuttuu aluksi hitaasti, mutta sitten 
vauhti kiihtyy tultaessa yleisimpiin eläkkeellesiirtymisikiin. Voimakas pudotus 
60 vuoden iässä selittyy erityisesti sillä, että tässä iässä on mahdollista siirtyä 
työttömyyseläkkeelle. 60-vuotiaat ovat olleet jo useita vuosia eläkkeellesiirty-
misiän moodiluokka. Joskus myös kaavan (3.7) funktiolla jA  kuvataan selviy-
tymisfunktion muotoa, koska se on samankaltainen kuin jB . 

 
Kuva 3.1. Odotteen kaavan selviytymisfunktion jB  arvot eli ei-eläkkeellä olevan 
populaation osuus lähtöjoukosta, jonka koko on 1 (synteettinen kohortti), vuoden 
2004 jakauma. 

 

3.7  Eläkealkavuus 

Eläkkeellesiirtymisiän odotteen laskennassa keskeinen tekijä on eläkealkavuus. 
Sillä tarkoitetaan kohorteittain laskettua tarkasteluvuonna eläkkeelle siirtyneiden 
osuutta tarkasteluvuotta edeltävän vuoden lopussa eläkkeeseen oikeutetuista ei-
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eläkkeellä olevista. Tarkasti ottaen Eläketurvakeskuksen odotelaskelmassa käy-
tetty eläkealkavuus je  iässä j saadaan seuraavasti: 

 
(3.10) jjj vee /: *= , 

missä 
*
je  = eläkkeelle siirtyneet henkilöt, joiden ikä eläkkeellesiirtymisvuoden lopussa 

on j, 
jv  = tarkasteluvuoden alussa ei-eläkkeellä olevat eläkeoikeuden piiriin kuuluvat 

henkilöt, joiden ikä on j tarkasteluvuoden lopussa. 
 

Tieto vakuutettujen määrästä saadaan vasta tarkasteluvuotta seuraavan vuoden 
lopulla pitkän ilmoitusviipeen vuoksi29. Näin ollen laskelmaa tehtäessä vakuutet-
tujen keskimäärää ei voida käyttää, koska se aiheuttaisi runsaasti viivettä eläketi-
lastointiin. Rekisteristä voidaan kuitenkin poimia tarkasteluvuotta edeltävän 
vuoden lopun työsuhteet ja eläkkeet, mikä mahdollistaa päättelyn siitä, ketkä 
kuuluivat ei-eläkkeellä oleviin vakuutettuihin tarkasteluvuotta edeltävän vuoden 
viimeisenä päivänä. Kun oletetaan, että joukko on sama kuin seuraavan vuoden 
ensimmäisenä päivänä, sitä voidaan käyttää ei-eläkkeellä olevien joukkona. Ai-
heutuvan virheen merkitys on hyvin pieni verrattuna siihen hyötyyn, että luku 
saadaan lasketuksi heti tilastovuotta seuraavan vuoden alussa. 

Koska eläkkeelle siirtyneiden ikä katsotaan tarkasteluvuoden viimeisenä päi-
vänä, eläkealkavuus tehdään tällöin kohorttikohtaisesti. Tällä on luonnollisesti 
hieman vaikutusta myös odotelaskelmien lopputulokseen. Parasta olisi, jos va-
kuutettujen puolella otettaisiin huomioon vakuutettujen määrässä tapahtuva 
muutos tarkasteluvuoden aikana. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. 

Yleensä väestöön suhteutetut laskelmat tehdään niin, että lasketaan eläkkeelle 
siirtyneiden henkilöiden ikä eläkkeen alkamishetkellä ja näin saatu tietyn ikäise-
nä eläkkeelle siirtyneiden määrä suhteutetaan samanikäisten ei-eläkkeellä ollei-

                                                                                                                                   
29 Työnantaja tekee työsuhdeilmoitukset omaan työeläkelaitokseensa. Tämä tekee tarkis-
tukset ja kirjaa tiedot omaan rekisteriinsä, minkä jälkeen tiedot ilmoitetaan Eläketurva-
keskuksen työsuhderekisteriin. Eläketurvakeskuksen ilmoitusviivetilastojen perusteella 
nähdään, että edellisen vuoden tiedot täydentyvät työsuhderekisterissä vielä seuraavana 
syksynä. Pisin ilmoitusviive on työsuhteiden päättymisilmoituksissa. 
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den vakuutettujen keskimäärään tarkasteluvuonna30. Tällöin ei-eläkkeellä ole-
vien vakuutettujen keskimäärä on siis kahden peräkkäisen kohortin ei-eläkkeellä 
olevien lukumäärien keskiarvo. Esimerkiksi 55-vuotiaiden joukkoon vuoden 
2005 aikana kuuluivat vuonna 1950 syntyneet (he olivat vuoden lopussa 55-
vuotiaita) ja vuonna 1949 syntyneet (he täyttivät 56 vuotta vuoden 2005 aikana, 
mutta olivat 55-vuotiaita vuoden alussa). Yksinkertaisuuden vuoksi tässä vaihto-
ehtoisessa kaavassa kuolevuus on jätetty pois. Kuolevuuden vaikutus lopputu-
lokseen on pieni (ks. tarkemmin luku 6). Jos kuolevuus olisi mukana kaavassa, 
ero olisi esitettyä suurempi. 

 
Tällöin eläkealkavuus je  olisi muotoa: 

 
(3.11) jjj vee ~/: *= ,  

missä 
*
je  = eläkkeelle siirtyneet henkilöt iässä j, 

jv~  = ei-eläkkeellä olevien eläkeoikeuden piiriin kuuluvien j-ikäisten henkilöiden 

 lukumäärän keskiarvo tarkasteluvuonna. 
 
Eläkkeellesiirtymisikälaskelmissa kohorttikohtaiselle tarkastelulle löytyy hyviä 
perusteita. Eri kohorteilla on ollut erilaiset ikärajat ikäperusteisiin eläkkeisiin 
(yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke). Kun eläkelainsäädäntöön on tehty 
muutoksia, niihin on yleensä sisällytetty voimaantulosäännöksiä, jotka säilyttä-
vät oikeuden muutettavaan etuuteen ainakin niillä syntymävuosiluokilla, joilla 
on ollut oikeus kyseiseen etuuteen jo aiemmin. Toisin sanoen takautuvia muu-
toksia etuuksiin ei ole tehty. Muutokset ovat aina tulleet voimaan jostakin syn-
tymävuosiluokasta eteenpäin. Esimerkiksi osa-aikaeläkkeen ikärajaa muutettiin 
vuoden 2003 alusta siten, että vuonna 1946 tai sitä aikaisemmin syntyneillä osa-
aikaeläkkeen alaikäraja oli 56 vuotta, mutta vuonna 1947 syntyneiltä tai nuo-
remmilta edellytettiin vähintään 58 vuoden ikää. 

Koska kohorttitarkastelua ja tietyn ikäisten keskiväkiluvun käyttöä (ja ikää 
eläkkeen alkaessa) voidaan kumpaakin pitää käyttökelpoisena tapana kuvata 

                                                                                                                                   
30 Haimi Olavi (1987), ss. 42�50. 
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eläkkeellesiirtymisikää, on hyvä tehdä hieman vertailua tulosten valossa. Kuvas-
sa 3.2 on esitetty vertailu näille kahdelle tavalle. Se osoittaa, että molemmista 
kaavoista laskettujen odotteiden perusteella ajassa tapahtuvat muutokset vastaa-
vat karkealla tasolla toisiaan. Sen sijaan tasot poikkeavat selvästi toisistaan. 

 
Kuva 3.2. 25- ja 50-vuotiaan odotteen peruskaavan vertailu odotteeseen, joka on 
laskettu eläkkeellesiirtymishetken iän perusteella samanikäisten keskiväkilukuun 
suhteutettuna, kun kaavasta on jätetty kuolevuus pois. 

 
 

Sekä 25- että 50-vuotiaan odote ovat kumpikin jonkin verran alempana eläkkeen 
alkamisiän perusteella lasketuissa odotteissa (kuvassa katkoviivat). Ero on 0,8 
vuoden luokkaa lopputuloksissa. Yli puolen vuoden ero selittyy pääosin eläk-
keellesiirtymisprosessista. Eläkkeelle siirtyminen on mahdollista useimmissa 
eläkkeissä tietyn kynnysiän täyttämisen jälkeen. Tästä tekevät poikkeuksen vain 
työkyvyttömyyseläkkeet, joissa eläkkeen saamisen keskeinen edellytys on sai-
raus, vika tai vamma. Sen sijaan muissa eläkelajeissa on jokin alaikäraja. Tämä 
aiheuttaa sen, että tämän ikäisistä henkilöistä merkittävä osa siirtyy eläkkeelle 
heti kynnysiän täyttämisen jälkeen. Esimerkiksi vanhuuseläkkeelle siirrytään 
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heti vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen (tämä tilanne muuttui vuoden 2005 
eläkeuudistuksen myötä, kun vanhuuseläkeikä muutettiin joustavaksi 63 ja 68 
ikävuoden välillä). Vastaavasti työttömyyseläkkeelle siirtyneistä suuri osa on 
ollut työttömyyseläkeputkessa useamman vuoden. Näin ollen he ovat olleet työt-
töminä yli työttömyyseläkkeeseen vaadittavan vähimmäisajan jo ennen 60 vuo-
den iän täyttämistä. Heistä suurin osa jää eläkkeelle heti kynnysiän (60 vuotta) 
täyttämisen jälkeen (vrt. kuva 4.3). 

 
Kuva 3.3. Odotteen peruskaavan vertailu odotteeseen, joka on laskettu eläkkeel-
lesiirtymishetken iän perusteella samanikäisten keskiväkilukuun suhteutettuna, 
kun kaavasta on jätetty kuolevuus pois vuonna 2003. 

 
 
Kuvasta 3.3 nähdään odotteiden vertailu kaikille ikäryhmille vuoden 2003 ai-
neistosta. Vuoden 2003 osalta vakuutettujen keskimäärä on laskettavissa. Ero 
pysyy varsin samanlaisena 60 vuoden ikään saakka, minkä jälkeen se kutistuu 
olemattomiin. Tämä selittyy sillä, että alle 60-vuotiaat siirtyvät pääasiassa työ-
kyvyttömyyseläkkeelle. Erityisesti työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetään takau-
tuvasti, joten ero eläkkeen alkamisen ja tarkasteluvuoden lopun välillä on suu-
rempi.  
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Kuvassa 3.4 on esitetty vastaava vertailu miesten ja naisten välillä. Sukupuolten 
välinen ero kaventuu samalla tavalla 60 vuoden iän jälkeen. Kuvasta näkyy 
myös, että ero on likimain samanlainen niin miehillä kuin naisillakin. 

Tarkasteltaessa miesten ja naisten välistä eroa kummassakin kaavassa erik-
seen, havaitaan, että ne eroavat jonkin verran toisistaan. Virallisen kaavan tulok-
sissa 25-vuotiaan odote on miehillä puolisen vuotta alhaisempi kuin naisilla. Sen 
jälkeen ero kapenee ja odoteluvut ovat molemmilla sukupuolilla samat 50 ikä-
vuoden paikkeilla. Sitä vanhempien miesten odotteet ovat korkeampia kuin nais-
ten. 

 
Kuva 3.4. Eri ikäluokille lasketun odotteen peruskaavan vertailu odotteeseen, 
joka on laskettu eläkkeellesiirtymishetken iän perusteella ko. ikäisten keskiväki-
lukuun suhteutettuna, kaavasta on jätetty kuolevuus pois, vuosi 2003, miehet ja 
naiset. 

 
 

Sen sijaan kun odote lasketaan kyseisen ikäisten keskiväkiluvun perusteella, 
miesten ja naisten odotteen ero 25-vuotiaalle on pieni (0,1 vuoden luokkaa). Ero 
pienenee ikäluokka ikäluokalta ja 36-vuotiaat ovat nuorin ikäluokka, jossa mies-
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ten odotteen arvo on korkeampi kuin naisten. 50-vuotiaan kohdalla miesten 
odotteen arvo on jo 0,3 vuotta korkeampi kuin naisten, mistä ero vielä kasvaa 
vanhemmissa ikäryhmissä. 

Miesten ja naisten odotteet menevät keskiväkilukuun perustuvassa tarkaste-
lussa ristiin 15 vuotta nuorempien kohdalla kuin virallisen kaavan odotteissa. 
Samalla kaavojen tuottaman tuloksen välinen ero miesten kohdalla on pienempi 
kuin naisten kohdalla. Osa tästä voidaan selittää kuolevuuden puuttumisella 
keskiväkilukulaskelmasta. Suurelta osin ero selittyy kuitenkin sillä, että miehet 
siirtyvät naisia enemmän työkyvyttömyyseläkkeelle, mikä ei edellytä tietyn ikä-
kynnyksen ylittymistä. Naisilla sen sijaan tilanne on päinvastainen eli heidän 
eläköitymisessään ikäsidonnaiset eläkkeet ovat yleisempiä kuin miehillä. 

Esitetyn perusteella käy ilmi, että eläkealkavuuden määrittelyllä on vaikutu-
tusta odotteen tasoon. Samalla se voi vaikuttaa hieman myös eri ryhmien (esi-
merkiksi miesten ja naisten välillä) keskinäisiin vertailuihin, koska eläkkeelle-
siirtymiskäyttäytyminen voi erota eri ryhmien välillä. Tärkeintä ajallisessa ver-
tailussa on, että käytetty eläkealkavuus on aina sama. 
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4  Odotettavissa oleva eläkkeellesiirtymisikä 
eli eläkkeellesiirtymisiän odote 

4.1  Taustaa 

Tässä luvussa esitetään Eläketurvakeskuksen käyttämän odotettavissa olevan 
eläkkeellesiirtymisiän eli eläkkeellesiirtymisiän odotteen laskentamenetelmä ja 
ominaisuudet. Toiseksi tarkastellaan odotteen toimivuutta historian valossa. Sen 
jälkeen tutkitaan osa-aikaeläkkeen ja eläkkeelle siirtyneen iän määrittelyn vaiku-
tuksia eläkkeellesiirtymisiän odotteeseen. Lopuksi arvioidaan kaavan herkkyyttä 
ja eläkeuudistuksen vaikutuksia. 

Eläketurvakeskuksen31 mukaan hyvän eläkkeellesiirtymisikää kuvaavan tun-
nusluvun ominaisuuksia ovat ainakin seuraavat: 

 
(1) tunnusluku reagoi oikein eläkealkavuuksien muutoksiin,32 
(2) tunnusluku reagoi vain eläkealkavuuden muutoksiin, 
(3) tunnusluku kuvaa eläkkeellesiirtymisikää tiettynä ajankohtana (käytän-

nössä yhtenä vuotena), 
(4) tunnusluku soveltuu erilaisille kohderyhmille,  
(5) tunnusluvun laskemiseksi tarvittava tilastoaineisto on saatavilla, 
(6) tunnusluku vastaa käyttötarkoitusta. 

 
Tarkastellaan aluksi hieman tarkemmin edellä esitettyjen kuuden kohdan sisäl-
töä.  

 
(1) Tunnusluku reagoi oikein eläkealkavuuksien muutoksiin 

Tämä tarkoittaa sitä, että tunnusluvun arvon pitää laskea, jos jossakin yleistä 
eläkeikää nuoremmassa ikäryhmässä eläkealkavuus nousee (olettaen että se 
on ainoa muutos). Vastaavasti tunnusluvun arvon pitää nousta, jos alkavuus 
näissä ikäryhmissä laskee. Tällöin tunnusluku reagoi aina oikeaan suuntaan. 

                                                                                                                                   
31 Kannisto Jari ym.(2003). 
32 Kuolevuuden merkitystä kaavassa on tarkasteltu erikseen luvussa 6. 
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Alkavuuden kohoaminenhan merkitsee sitä, että entistä useampi siirtyy 
eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää, eli eläkkeelle siirtyminen aikaistuu. 

 
(2) Tunnusluku reagoi vain eläkealkavuuden muutoksiin 

Tunnusluvun arvon pitää muuttua vain eläkealkavuuksien muuttuessa. Sen 
sijaan se ei saisi reagoida muihin tekijöihin, esimerkiksi väestön ikärakenne 
ei saisi vaikuttaa lopputulokseen. Hyvään tunnuslukuun tällaiset eläkealka-
vuuden kannalta asiaankuulumattomat tekijät eivät saisi vaikuttaa. 

 
(3) Tunnusluku kuvaa eläkkeellesiirtymisikää tiettynä ajankohtana (käytännössä 

yhtenä vuotena) 
Tunnusluku pitää pystyä laskemaan yhdelle vuodelle siten, että se kuvaa ko. 
vuoden eläkkeelle siirtymistä. Esimerkiksi tietyn kohortin todellinen eläk-
keellesiirtymisikä voidaan laskea vasta silloin, kun viimeinenkin kyseisen 
kohortin henkilö on jäänyt eläkkeelle tai kuollut. Toisaalta eläkkeellä olevi-
en joukosta lasketut tunnusluvut kertovat siitä, mikä on ollut eläkkeelle siir-
tymisen ikä lähimenneisyyden vuosina, joina nykyisin eläkkeellä olevat ovat 
siirtyneet eläkkeelle. Tunnusluku pitäisi siis laskea tiettynä vuonna toteutu-
neiden eläkkeelle siirtymisten avulla.  

 
(4) Tunnusluku soveltuu erilaisille kohderyhmille 

Tunnusluku pitää kyetä laskemaan erilaisille kohderyhmille, joita ovat esi-
merkiksi miehet ja naiset, yksityinen ja julkinen sektori. Toisaalta joukot 
voivat olla myös hyvin erikokoisia, yksittäisestä yrityksestä koko työeläke-
vakuutettujen joukkoon. Mitä pienempi tarkastelujoukko on, sitä suurempi 
ongelma aiheutuu väen vaihtuvuudesta.  Jos 10 000 työntekijän yrityksessä 
200 henkilöä jää eläkkeelle ja 50 kuolee, näiden havaintojen perusteella ei 
voida luotettavasti laskea yrityksen henkilöstön kuolevuutta tai eläköitymis-
tä kuvaavia todennäköisyyksiä ikäluokittain. 

 
(5) Tunnusluvun laskemiseksi tarvittava tilastopohja on saatavilla  

Tunnusluvun arvo pitää voida laskea kohtuullisella aikataululla tilastovuo-
den päätyttyä ja tiedot tunnusluvun laskemiseksi ovat saatavissa.  
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(6) Tunnusluku vastaa käyttötarkoitusta 
Tunnusluvun pitää kuvata eläkkeellesiirtymisikää, jonka muutosta ajan ku-
luessa halutaan mitata. Seurannassa on käytettävä alkavuusperusteista tun-
nuslukua. Eri ryhmien välisessä vertailussa myös eläkkeellä olevien joukosta 
johdettu tunnusluku (kantaperusteinen) saattaa joissakin tilanteissa toimia 
oikean suuntaisesti, mutta se ei välttämättä toimi kaikissa tilanteissa.  

 
Perinteiset eläkkeellesiirtymisikää kuvaavat mittarit keski-ikä ja mediaani-ikä 
eivät anna todellista kuvaa eläköityvien iän seuraamisesta ajassa, kun otetaan 
huomioon Suomen väestön ikärakenne. Tämän vuoksi syntyi tarve kehittää uusi 
eläkkeellesiirtymisikää kuvaava mittari, joka on väestön ikärakenteesta riippu-
maton.  
 
Kuva 4.1. Ikärakenteen vaikutus yksityisellä sektorilla eläkkeelle siirtyneiden 
ikäkeskiarvoon. 

 

Kuvassa 4.1 on esitetty Eläketurvakeskuksen käyttämän väestöennusteen mu-
kaisten ikärakenteen muutosten laskennallinen vaikutus yksityisen sektorin eläk-
keelle siirtyneiden keski-ikään, kun eläkealkavuudet on vakioitu vuoden 2002 
tasoon. Kuvan mukaan eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä nousisi aikavälillä 
2002�2010 yli vuodella, vaikka ikäluokittaiset alkavuudet säilyisivät ennallaan. 
Tämä seuraa siitä, että suuret ikäluokat saavuttavat lähivuosina keskimääräisen 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 51 

eläkkeellesiirtymisiän. Vuonna 2002 he painavat keski-ikää alaspäin, mutta 
vuonna 2010 he lisäävät ikäluokassa 60�64 alkavien eläkkeiden määriä ja korot-
tavat näin ollen keski-ikää.33 

Keskiarvon käyttäytymistä tietyissä muutostilanteissa voidaan arvioida myös 
seuraavasti. Oletetaan että eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä tiettynä vuonna on 
tasan 60 vuotta. Jos tuona vuonna tiukennettaisiin eläkkeelle pääsemisen ehtoja 
61�64-vuotiailla siten, että näissä ikäluokissa alkavien eläkkeiden lukumäärät 
alenisivat, ja kaikkien nuorempana eläkkeelle siirtyvien määrä säilyisi ennallaan, 
61�64-vuotiaiden osuus eläkkeelle siirtyneistä olisi pienempi. Tällöin eläkkeelle 
siirtyneiden keskiarvoikä alenee vaikka eläkkeelle pääsemistä tosiasiassa kiris-
tettiin. Syynä tällaiseen keskiarvon oikulliseen reagointiin on se, että eläkealka-
vuuden muutokset vaikuttavat vakuutettujen ikärakenteeseen. Ikärakenne stabi-
loituu vasta, kun kaikki ikäluokat ovat käyneet läpi kyseisen muutoksen. Esi-
merkin tilanteessa, jos eläkealkavuuden alenema oletetaan pysyväksi, alkavien 
eläkkeiden keskiarvo kyllä lopulta kohoaisi, mutta täysimääräisesti vasta viiden 
vuoden kuluttua, jolloin vanhuuseläkeiässä eläkkeelle siirtyvien määrä olisi ko-
honnut varhaiseläkkeiden alkavuuden alenemaa vastaavaksi. 

Edellä esitettyjä keskiarvon sisältämiä ongelmia käsittelivät Timo Korpela ja 
Teivo Pentikäinen esityksessään kansainvälisessä aktuaarikonferenssissa ICA 
199834. Koska tarve uudelle tunnusluvulle oli havaittu ja hyvän tunnusluvun 
vaatimukset olivat tiedossa, sen löytämiseksi perustettiin työryhmä etsimään ja 
pohtimaan eri vaihtoehtoja. Työryhmässä olivat alun perin Timo Korpela, Ante-
ro Ahonen ja Tapio Klaavo Eläketurvakeskuksesta sekä Antero Ranne Keskinäi-
nen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. Lisäksi työryhmä konsultoi Helka Hyttiä 
Kansaneläkelaitoksesta ja kävi keskustelua aiheesta myös muiden eläkevakuu-
tusyhtiöiden matemaatikoiden kanssa. Työryhmän loppuraportti valmistui 
14.9.199835.   

Tuolloin työryhmä päätyi esittämään alkavuusperusteista eläkkeellesiirty-
misikää, jota käytetään myös Eläketurvakeskuksen ennustemallissa. Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen käyttämä kaava poikkesi hieman Eläketurvakes-

                                                                                                                                   
33 Kannisto Jari ym. (2003). 
34 Korpela Timo ja Pentikäinen Teivo (1998). 
35 Eläkkeellesiirtymisikätyöryhmän muistio (1998). 
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kuksen kaavasta lähinnä sen vuoksi, että heillä käytössä olevat lähtötiedot olivat 
hieman erilaiset. 
 
Työryhmän ehdottama kaava oli seuraavaa muotoa: 
 
Merkitään   
  J   = ikä vuoden lopussa, 

jy  = j-ikäisten kuolevuus (kuolemanvaara) tarkasteluvuonna, 

je  = j-ikäisten eläkkeiden alkavuus tarkasteluvuonna, 

jU = ikään j mennessä työllisiksi tulleet. 

 
Määritellään eläkkeelle siirtyjät jA : 
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Kaava julkaistiin ensimmäisen kerran Työeläkelehdessä vuonna 199936. Kysei-
sessä artikkelissa julkaistiin myös ensimmäiset uudella kaavalla lasketut eläk-
keellesiirtymisiän odotteen arvot. Tässä muodossa kaava esitettiin myös kan-
sainvälisessä aktuaarikonferenssissa ICA 200237. Nykyisestä muodosta kaava 
4.1 poikkeaa vain siten, että tässä versiossa on otettu huomioon myös työllisiksi 
tulleiden määrä jU .  

                                                                                                                                   
36 Pellinen Mikko ym.(1999). 
37 Korpela Timo ja Ranne Antero (2003). 
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4.2  Odotettavissa oleva eläkkeellesiirtymisikä ja sen kaava  

Odotettavissa olevan eläkkeellesiirtymisiän (lyhyemmin eläkkeellesiirtymisiän 
odote) laskentakaavan nykyinen versio (kaavat 4.3 ja 4.4) esiteltiin ensimmäisen 
kerran Suomen Tilastoseuran Tilastoiltapäivä-sarjan tilaisuudessa 29.9.1999. 
Kaavan esitteli Lasse Koskinen38. Sen jälkeen kaavaa on esitelty ja kommentoitu 
useissa seminaareissa. Koska kommentit olivat odotetta puoltavia, kaava päätet-
tiin ottaa virallisesti käyttöön ja ensimmäinen asiaa koskeva laajempi julkistus 
oli kesällä 2003 raportin valmistumisen yhteydessä.39 

Eläkkeellesiirtymisiän odotteen perusajatuksena on, että yhden vuoden ikä-
luokittainen aineisto kuvaa eri kohorttien tulevan kehityksen. Odote ei kuiten-
kaan ole mikään ennuste vaan ikärakenteesta riippumaton keskiluku, koska 
eläkkeellesiirtymisiät perustuvat siirtymätodennäköisyyksiin eri ikäluokissa. Se 
voidaan laskea minkä ikäiselle tahansa. Eläketurvakeskus julkaisee odotteen 25- 
ja 50-vuotiaalle väestölle. 25-vuotiaan odotteen katsotaan kuvaavan hyvin koko 
työeläkevakuutettua väestöä, koska tuossa iässä työelämään osallistuminen alkaa 
vakiintua ja sitä nuorempana eläkkeelle siirtyviä on vähän. Alle 50-vuotiaita 
eläkkeelle siirtyvistä on noin 15 prosenttia. Heillä sairaudet ja vammat ovat 
usein sen laatuisia, ettei työn teon jatkaminen ole useinkaan mahdollista. 50-
vuotiaan odotteen laskemista Eläketurvakeskus on perustellut sillä, että erityises-
ti 50 vuotta täyttäneiden eläkehakuisuuteen voidaan vaikuttaa eläkepoliittisin 
toimin. 

 
Iässä j eläkkeelle siirtyvien osuus saadaan kaavasta    
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38 Suomen Tilastoseuran Juhlakirja 1999�2000 (2000). 
39 Ks. Kannisto Jari ym.(2003). 
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 Tällöin eläkkeellesiirtymisiän odote on lukujen Aj ikäkeskiarvo: 
 

(4.4) ∑∑
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x

mj
jj

x

mj
m AAjE /)( , 

 
missä  

je  = eläkealkavuus iässä j tarkasteltavassa joukossa, 

jy  = kuolevuus (kuolemanvaara) iässä j tarkasteltavassa joukossa, 

m   = valittu lähtöikä, 
x    = valittu pääteikä. 

 
Jotta tulkinta olisi yksikäsitteinen, todetaan vielä, että 

 
a)  eläkealkavuus iässä j vuonna v on vuoden v aikana eläkkeelle siirtyneiden 

osuus vuoden v alun vakuutetuista, jotka vuonna v täyttävät j vuotta, 
b) vakuutettu on työeläkeoikeuden piiriin kuuluva henkilö, joka ei ole vielä 

eläkkeellä, 
c)  kuolevuus iässä j vuonna v on vuoden v-1 aikana kuolleiden osuus vuoden  

v-1 alun vakuutetuista, jotka vuonna v-1 täyttävät j vuotta. 
 
Työuran pääteikänä Eläketurvakeskus on käyttänyt 65 vuoden ikää, koska se on 
ollut Suomessa yleinen eläkeikä vuoden 2004 loppuun saakka. Koska eläke pitää 
erikseen hakea, henkilöitä siirtyy eläkkeelle myös yli 65-vuotiaina. Koska kaa-
vassa ei käsitellä yli 65-vuotiaita, heidät �pakotetaan� eläkkeelle kaavan lasken-
nassa 65-vuotiaina. Toisin sanoen laskelmissa 65-vuotiaiden todennäköisyys 
siirtyä eläkkeelle on 1. 

Kun kiinnitetään (kaavoissa 4.3 ja 4.4) m=25 ja x=65, kaava saa lopullisen 
muodon. Kaavassa aloitusikänä käytetään siis 25 vuoden ikää ja pääteikänä 65 
vuoden ikää. 
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Tässä muodossa kaava on esitetty myös Compstat 2004�tapahtumassa40. Samaa 
kaavaa soveltaen myös Valtiokonttori41 ja Kuntien Eläkevakuutus42 ovat julkais-
seet omia vakuutettujaan koskevat vastaavat odoteluvut.  

Vaikka eläkkeellesiirtymisiän odote onkin hyvä mittari ja täyttää sille asetetut 
vaatimukset, sitä voidaan myös arvostella ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin se 
soveltuu vain suurien ryhmien odotteen laskentaan, ja toiseksi kansainvälisiä 
vertailuja varten ei yleensä ole riittävää tilastopohjaa. Jo Euroopassa on hyvin 
erilaisia eläkejärjestelmiä niin kattavuudeltaan kuin etuustasoltaankin. Vain har-
voista maista on saatavissa tietoja eläkkeelle siirtyneiden ja vakuutettujen mää-
ristä. Suomesta on saatavilla poikkeuksellisen hyvät tiedot eläkejärjestelmästä, 
mikä mahdollistaa myös monimutkaisempien käsitteiden käyttämisen indikaatto-
rien rakentamisessa. EU:n sisällä jo perinteisen eläkkeellesiirtymisiän keskiar-
von laskeminen ja yhteismitalliseksi saaminen on osoittautunut vaikeaksi. Lisäk-
si mittaria on kritisoitu myös siitä, että se ei ota huomioon työhön palaamista43. 

4.3  Odotteen toimivuus käytännössä  

Eläkkeellesiirtymisiän odotteen toimivuudesta ja reagointikyvystä saadaan hyvä 
käsitys tarkastelemalla historiaa. Historiasta tiedetään tarkasti erilaiset lainsää-
dännön muutokset, joiden vaikutusta eläkkeellesiirtymisikään voidaan arvioida. 
Kuvassa 4.2 on esitetty yksityisen sektorin aikasarja odotteesta vuosilta 1983�
2004. Tämä aikaväli sisältää useita pieniä ja suurempiakin muutoksia lainsää-
dännössä.  

On hyvä muistaa, että tarkasteltavalla aikavälillä lakimuutosten lisäksi muut-
kin tekijät ovat vaikuttaneet eläkkeellesiirtymiskäyttäytymiseen. Yksi tällainen 
tekijä oli 1990-luvun alun lama. Massatyöttömyyden myötä se johti ns. työttö-
myyseläkeputken laajaan käyttöön ja sen kautta työttömyyseläkkeelle siirtymi-
seen 1990-luvulla. Näin työttömyyseläkkeestä tuli keskeinen alle 65-vuotiaiden 
eläkkeellesiirtymisreitti. 

                                                                                                                                   
40 Kannisto Jari (2004). 
41 Valtion eläkkeet 2003 (2004). 
42 Taulu Heikki (2004). 
43 Eläkkeelle siirtyneiden määrittely mahdollistaa kyllä myös työhön paluun (vrt. kappale 
2.5.2). 
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Kuvan 4.2 perusteella havaitaan, että eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä (kuvassa 
keskiarvo) nousi selvästi vuosina 1985 ja 1986 ollen korkeimmillaan vuonna 
1986. Syy nousuun oli se, että vuoden 1986 alusta otettiin käyttöön joustavan 
eläkeikäjärjestelyn mukaiset eläkelait. Niiden myötä yksityiselle sektorille tuli-
vat uudet eläkelajit yksilöllinen varhaiseläke (ikärajana 55 vuoden ikä) ja var-
hennettu vanhuuseläke (ikärajana 60 vuoden ikä). Tämän vuoksi eläkejärjestely-
jen piiriin pääsivät kaikki 55 vuotta täyttäneet yksityisellä sektorilla työssä ole-
vat. Tätä ennen 55-vuotiailla oli mahdollisuus päästä eläkkeelle ainoastaan työt-
tömyyden tai työkyvyttömyyden kautta.  

 
Kuva 4.2. Eläkkeellesiirtymisiän odote, keskiarvo ja mediaani vuosina 1983�
2004, yksityisen sektorin eläkkeelle siirtyneet. 

 
 

Uudet eläkemuodot saavuttivat heti suuren suosion ja niille siirtyi poikkeukselli-
sen suuri määrä henkilöitä, joille tuli mahdollisuus siirtyä eläkkeelle selvästi 
ennen yleisen 65 vuoden eläkeiän täyttämistä44. Tästä ennenaikaisesti eläkkeelle 
siirtyneestä joukosta olisi mitä todennäköisimmin valtaosa jatkanut työelämässä 
ilman lakimuutosta. Tässä tapauksessa keskiarvo antoi harhaanjohtavan ja vää-

                                                                                                                                   
44 Yksityisen sektorin joustavien eläkelajien seurantatilastoja 1.1. � 31.12.1990 (1991). 
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rän kuvan eläkkeellesiirtymisiän todellisesta kehityksestä. Syy keskiarvon nou-
suun oli �ylimääräisten� eläkkeelle siirtyneiden ikä. He olivat vanhempia kuin 
eläkkeelle siirtyneet keskimäärin. Vuonna 1986 eläkkeellesiirtymisiän odote 
romahti edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 1986 odotteen arvo oli koko tar-
kastelujakson alhaisin, mikä osoittaa, että mittari reagoi oikein tapahtuneeseen 
muutokseen. 

Sen sijaan vuonna 1982 tilanne oli toisenlainen (ks. kuva 4.4.): molemmat 
eläkkeellesiirtymisikämittarit (keskiarvo ja odote) reagoivat samaan suuntaan45. 
Tuolloin teknisen syyn vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli poikke-
uksellisen vähän46. Nämä �poisjääneet� olivat keski-iältään alle kaikkien eläk-
keelle siirtyneiden keski-iän, minkä vuoksi myös keskiarvo reagoi oikeaan suun-
taan. Tilanne oli siis sikäli erilainen kuin joustavien eläkejärjestelyjen voimaan-
tullessa, että vuonna 1986 ylimääräiset eläkkeelle siirtyjät olivat keski-iältään yli 
keskiarvon, mikä luonnollisesti korotti tuolloin keskiarvoa. 

Vuoden 1986 aikana purkautui siis huomattava määrä patoutunutta eläköity-
mispainetta. Seuraavina vuosina näiden eläkejärjestelyjen piiriin pääsi vuosittain 
yksi uusi ikäluokka. Tämä merkitsi sitä, että eläkkeelle siirtyvien määrä pieneni 
ja palautui likimain lakien voimaantuloa edeltävälle tasolle muutamassa vuodes-
sa. Tämä näkyy kuvassa 4.2 siten, että eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä lähti 
laskuun ja odote nousuun. Tuloksena on jälleen näiden mittareiden reagointi 
päinvastaiseen suuntaan. Odote sen sijaan antaa mittarille asetettujen vaatimus-
ten (vrt. luku 4.1) suuntaisen signaalin kehityksestä. 

Samanaikaisesti edellä mainitun muutoksen kanssa lainsäädäntöä muutettiin 
siten, että työttömyyseläkkeen ikärajaa nostettiin asteittain. Se nousi niin, että 
työttömyyseläkkeelle pääsivät vain 60-vuotiaana vain ne, joilla tämä oikeus oli 
ollut jo vuonna 1986. Tämä merkitsi sitä, että työttömyyseläkkeen piiriin pääsi 
ensimmäinen uusi ikäluokka vuonna 1992. Tämä näkyy kyseisen vuoden koh-
dalla odotteen notkahtamisena. Samaan aikaan keskiarvo alkoi nousta. Tämän 
jälkeen ei ole tapahtunut suuria muutoksia yksityisen sektorin työeläkelakien 
eläkeikärajoissa lukuun ottamatta yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajamuutoksia.  

                                                                                                                                   
45 Eläketurvakeskuksen julkaisematonta taustamateriaalia. 
46 Esimerkiksi: Työeläkejärjestelmän tilastollinen vuosikirja 1987 (1988). 
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1990-luvun alun lama vaikutti eläkehakuisuuteen. Laman myötä työttömyys 
kasvoi rajusti ja työttömyyseläkkeestä tuli keskeinen reitti eläkkeelle (ns. työt-
tömyyseläkeputki47). Koska työttömyyseläkkeen ikäraja oli jo tuolloin 60, lähes 
kaikki työttömyysputkessa olleet pääsivät eläkkeelle heti 60 vuotta täytettyään. 
Koska eläkettä aletaan maksaa eläketapahtumakuukautta seuraavan kuukauden 
alusta, eläkkeellesiirtymisiän mediaani stabiloitui 60,1 vuoden kohdalle ja on 
ollut siinä vuodesta 1992 alkaen. Tämä merkitsee sitä, että myöskään mediaani 
ei toimi hyvänä mittarina eläkkeellesiirtymisiälle.  

 
Kuva 4.3. Työeläkkeelle 50�64-vuotiaana siirtyneet iän mukaan vuonna 2004. 

 
 
Kuvassa 4.3 on esitetty 50�64-vuotiaiden eläkkeelle siirtyneiden määrät ikä-
luokittain vuonna 2004. Kuva havainnollistaa hyvin 60-vuotiaiden ikäluokassa 
työttömyyseläkkeiden merkityksen. Vuonna 2004 työttömyyseläkkeelle siirty-
neiden määrä oli jo vähäisempi kuin sitä edeltävinä vuosina. Koska työttömyys-
eläkkeelle siirtyneiden määrä on viime vuosina laskenut, työttömyyseläkkeen 
merkitys eläköitymisreittinä on pienenemässä. Tähän on vaikuttanut työllisyys-
kehityksen muutosten lisäksi myös työttömyyseläkeputken alaikärajan nostami-

                                                                                                                                   
47 Työttömyyseläkeputkella tarkoitetaan tilannetta, jossa ikääntyvät työttömäksi tulleet 
voivat säilyttää työttömyyspäivärahaoikeutensa työttömyyseläkkeelle siirtymiseen saakka. 
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nen48. Vuoteen 1996 saakka alaikäraja oli 53 vuotta. Vuonna 1997 ikäraja nousi 
55 vuoteen ja vuoden 2005 alusta ikäraja on ollut 57 vuotta. Näin ollen aiemman 
kehityksen voidaan arvioida jatkuvan myös tulevaisuudessa. Eläkeuudistuksen 
yhteydessä työttömyyseläke lopetettiin, mutta niitä voidaan myöntää vielä voi-
maantulosäännösajan (viimeiset vuonna 2011) ennen vuotta 1950 syntyneille. 
Tätä nuoremmat voivat siirtyä työttömyyden jälkeen 62-vuotiaana vähentämät-
tömälle vanhuuseläkkeelle. 
 
Kuva 4.4. Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1978�2004 miehillä ja naisilla, 
yksityisen sektorin eläkkeelle siirtyneet. 

 
 
Kuvan 4.4 perusteella vahvistuu käsitys odotteen oikeansuuntaisesta reagointi-
kyvystä eläkkeellesiirtymisiän muutoksiin. Siinä on esitetty Eläketurvakeskuk-
sen julkaisemattomaan materiaaliin perustuva kuva yksityisen sektorin odotteen 
arvoista miehillä ja naisilla vuosina 1978�2004.  

Kuvasta näkyy myös, miksi julkaistut aikasarjat on katkaistu vuoteen 1983. 
Syynä tähän on suuri poikkeama odotteen arvoissa ylöspäin vuonna 1982. Poik-
keaman selittää se, että tuolloin sairauspäiväraha muutettiin ensisijaiseksi työ-
eläkkeeseen nähden. Tämä lakimuutos merkitsi sitä, että vuonna 1982 alkoi 
                                                                                                                                   
48 Rantala Juha (2002). 
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poikkeuksellisen vähän työkyvyttömyyseläkkeitä49. Koska työkyvyttömyyseläk-
keet ovat ainoa alle 50-vuotiaille myönnettävä eläke (lukuun ottamatta joitakin 
poikkeuksellisia vanhuuseläkkeitä), tämä lakimuutos nosti selkeästi sekä odotet-
ta että keskiarvoa50.  

4.3.1  Miehet ja naiset  
Kuvasta 4.4 nähdään myös miesten ja naisten väliset erot eläkkeellesiirtymisiän 
odotteessa yksityisellä sektorilla. Molemmilla sukupuolilla mittari on vuosien 
kuluessa käyttäytynyt samalla tavalla ja muutokset eri tilanteissa ovat olleet 
samansuuntaisia. Eläkelainsäädäntö on periaatteiltaan rakennettu sukupuolineut-
raaliksi. Toisaalta miesten eläkkeellesiirtymisiän odote on kuitenkin kauttaaltaan 
naisten odotetta alhaisempi. Ainoa poikkeus tästä on ollut tarkastelujakson aika-
na muutenkin poikkeuksellinen vuosi 1982. 

Syy miesten odotteen alhaisempaan arvoon on se, että miesten työkyvyttö-
myyseläkkeiden alkavuus on perinteisesti ollut korkeampi kuin naisten. Myös 
miesten kuolevuus alle 55-vuotiaiden ikäryhmissä on ollut naisten kuolevuutta 
korkeammalla tasolla. Yksi selitys tälle on se, että miesten ja naisten sairasta-
vuus on erilaista. Miehillä sairaudet ovat useammin helposti todennettavia (esi-
merkiksi sydäninfarktit) ja useammin kuolemaan johtavia. Tämä on pääteltävissä 
myös miesten ja naisten kuolevuuseroista51.  

Naisilla oli usein ennen tasa-arvolain52 voimaantuloa työnantajien järjestämi-
en lisäeläkkeiden vuoksi miehiä alhaisempi vanhuuseläkeikä. Tämä ei kuiten-
kaan riitä poistamaan odotteen tasoeroa, joka syntyy työkyvyttömyyseläkkeiden 
alkavuuseroista. Suurin osa suomalaisista jää edelleen eläkkeelle ennen van-
huuseläkeikää. 

Työkyvyttömyyseläkkeiden sairausperusteita on tutkittu runsaasti. Viime 
vuosina yksityisen sektorin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairausperus-
teissa mielenterveyden häiriöiden vuoksi myönnettyjen eläkkeiden osuus on 
noussut. Aiemmin tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja verenkiertoelinten sairaudet 

                                                                                                                                   
49 Työeläkejärjestelmän tilastollinen vuosikirja 1987 (1988). 
50 Eläketurvakeskuksen odotelaskelmien julkaisematonta taustamateriaalia. 
51 Suomen tilastollinen vuosikirja 2005, esim. taulukko 86 s. 142 ja taulukko 91 s. 146. 
52 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) ja siihen tehdyt muutokset 
(17.2.1995/206). 
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olivat suurimmat sairauspääluokat. Verenkiertoelinten sairauksien ikävakioitu 
alkavuus on laskenut alle puoleen vuoden 1990 tasosta. Myös tuki- ja liikunta-
elinten sairauksien alkavuus on laskenut huomattavasti. Sen sijaan mielenter-
veyden häiriöiden perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus 
on noussut merkittävästi. Tämä nousu on tapahtunut lyhyessä ajassa, 1990-luvun 
lopulta alkaen53. 

4.4  Osa-aikaeläkkeen merkitys  

Odotteen toimivuutta tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota myös määri-
telmiin. Eläkkeelle siirtyneen henkilön määrittely ei ole kaikissa tilanteissa itses-
tään selvää. Yksi esimerkki määrittelyn ongelmista on osa-aikaeläke. Onko osa-
eläkkeen saaja eläkkeellä? Entä onko osa-aikaeläkeläinen siirtynyt eläkkeelle? 
Onko hän työssä?  

Eläketurvakeskuksen määritelmän mukaan osa-aikaeläkkeelle siirtynyt henki-
lö ei ole siirtynyt eläkkeelle. Tätä perustellaan sillä, että osa-aikaeläkeläisen 
pitää olla työssä. Osa-aikaeläke päättyy, jos lopettaa työnteon. Sen sijaan eläketi-
lastoissa osa-aikaeläkeläiset luetaan eläkkeellä oleviin, koska he saavat eläkettä. 
Onhan osa-aikaeläkkeestä aiheutuva kustannus selkeästi eläkemenoa. Toisaalta 
heidät luetaan työsuhteessa oleviksi työsuhdetilastoissa, koska he ovat työssä. 
Odotelaskelmassa heidät luetaan ei-eläkkeellä oleviksi vakuutetuiksi. Osa-
aikaeläkkeen kohdalla tilanne on siis se, että henkilö on työssä käyvä eläkkeen-
saaja, joka ei ole siirtynyt eläkkeelle. 
 
Taulukko 4.1.  Eläkkeelle siirtyneiden ja osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden määrät 
2002�2004. 

Vuosi Osa-aikaeläk-
keelle siirtyneet 

Kaikki eläkkeelle 
siirtyneet54 Yhteensä 

2002 16 114 57 211 73 325 

2003    8 232 56 979 65 211 

2004    3 524 58 154 61 678 

                                                                                                                                   
53 Gould Raija ja Nyman Heidi (2004). 
54 Kaikki eläkkeelle siirtyneet sisältää kaikki määritelmän mukaiset eläkkeet, joihin osa-
aikaeläkettä ei lueta. 
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Miten odotteen arvo muuttuisi, jos osa-aikaeläkeläiset luettaisiin eläkkeelle siir-
tyneiksi? Asialla on merkitystä, koska osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden määrä on 
ollut välillä hyvinkin suuri. Se on myös vaihdellut viime vuosina huomattavasti. 
Taulukossa 4.1 on esitetty osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden lukumääriä viime 
vuosina55. Osa-aikaeläke otettiin käyttöön jo vuoden 1987 alusta viimeisenä 
osana yksityisen sektorin joustavaa eläkeikälainsäädäntöä. Alkuvuosina sitä ei 
kuitenkaan juuri käytetty. Myöhemmin osa-aikaeläkkeen houkuttelevuutta on 
parannettu. 

Taulukon 4.1 perusteella havaitaan, että osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden mää-
rä on merkittävä. Yhteensä -sarakkeessa on edellisten sarakkeiden summa, joka 
ei vakiintuneen tilastokäytännön mukaan ole todellinen eläkkeelle siirtyneiden 
määrä, koska osa-aikaeläkkeelle siirtyneet ovat mukana. Syynä tähän on se, että 
sarake �kaikki eläkkeelle siirtyneet� sisältää myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat 
siirtyneet osa-aikaeläkkeen jälkeen jollekin muulle eläkkeelle. He eivät olisi 
enää tilastoituneet eläkkeelle siirtyneiksi, jos osa-aikaeläkkeen alkaminen hy-
väksyttäisiin eläkkeelle siirtymiseksi kuten muissa eläkkeissä. Yhteensä -sarake 
on laskettu vain helpottamaan osa-aikaeläkkeen merkityksen suuruusluokan 
hahmottamista.  

 
Taulukko 4.2. Odotteen arvo 25-vuotiaalle, kun osa-aikaeläkkeistä puolet on 
mukana eläkkeinä. 

Vuosi Osa-aikaeläke puolikkaana Ilman osa-aikaeläkettä 

2002 58,2 58,8 

2003 58,5 58,9 

2004 58,9 59,1 

 
Taulukosta 4.2 nähdään osa-aikaeläkkeen vaikutus odotteen arvoon. Siinä osa-
aikaeläkeläinen on otettu mukaan puoliksi eläkkeellä olevana ja puoliksi työssä 
käyvänä eli puolet osa-aikaeläkkeistä on tulkittu eläkkeelle siirtyneiksi. Puolik-
kaan käyttö on perusteltua, koska osa-aikaeläkkeelle siirtyvän pitää vähentää 

                                                                                                                                   
55 Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä (2005). 
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työpanostaan siten, että työaika on viikossa keskimäärin vähintään 16 tuntia ja 
enintään 28 tuntia ja että ansiot alenevat 35�70 % aikaisemmasta tasosta. 

Odotteen laskentatapaa, jossa osa-aikaeläke on puolikkaana, on hyvä tarkas-
tella hieman yksityiskohtaisemmin. Koska osa-aikaeläkkeelle siirtyneistä puolet 
on laskettu eläkkeelle siirtyneisiin ja puolet työssä käyviin, kaavan jakajaa eli 
vakuutettujen määrää, on muutettu siten, että ennen tarkasteluvuotta osa-aika-
eläkkeelle siirtyneistä puolet on otettu mukaan vakuutettuihin. Vastaavasti puo-
let on siirretty eläkkeellä oleviksi.  

Koska osa-aikaeläkkeellä olevat ovat määritelmän mukaan työssä käyviä ja 
ei-eläkkeellä olevia vakuutettuja, osa-aikaeläkkeellä on odotteen peruslaskel-
massa selvästi eläkkeelle siirtymistä myöhentävä vaikutus. Kolme neljästä osa-
aikaeläkeläisestä siirtyy osa-aikaeläkkeen jälkeen vanhuuseläkkeelle ja vain 
pieni osa työkyvyttömyyseläkkeelle tai muualle ennen eläkeikää. 

Todellisuudessa emme tiedä, miten osa-aikaeläkkeellä olevat olisivat käyttäy-
tyneet, jos heillä ei olisi ollut käytettävissä osa-aikaeläkettä56. Todennäköistä on, 
että osa olisi valinnut jonkin toisen eläkkeen osa-aikaeläkkeen sijaan. Tämän 
perusteella ei siis ole arvioitavissa, mikä on osa-aikaeläkejärjestelmän todellinen 
vaikutus eläkkeellesiirtymisiän odotteeseen.   

 
Taulukko 4.3. Osa-aikaeläkkeellä olleiden määrät vuosien 2002�2004 lopus-
sa57. 

Ikä 2000 2001 2002 2003 2004 

56 2 948 2 962 5 770 - - 
57 4 127 4 805 7 157 8 743 - 
58 3 393 4 926 6 297 8 143 9 032 
59 4 381 3 792 5 648 6 685 8 029 
60 2 923 4 694 4 046 5 414 6 005 
61 2 820 3 134 5 019 3 961 4 919 
62 2 322 2 790 3 148 4 840 3 566 
63 927 1 153 1 428 2 197 3 528 
64- 692 817 1 029 1 212 1 359 
Kaikki 24 533 29 073 39 542 41 195 36 438 

 

                                                                                                                                   
56 Aiemmissa arvioissa on esitetty, että noin puolet olisi jatkanut kokoaikatyössä ilman 
osa-aikaeläkemahdollisuutta. Hakola Tuulia (2002). 
57 Suomen työeläkkeensaajat 2000�2004. 
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Taulukon 4.3 perusteella havaitaan, että osa-aikaeläkeläisten määrä on kasvanut 
huomattavasti vuodesta 2000, myöhemmin osa-aikaeläkeläisten määrän kasvu 
on taittunut. Tämä johtuu siitä, että alaikäraja on nostettu 58 vuoteen. 

Taulukossa 4.4 on lukuja niistä eläkkeelle siirtyneistä, jotka ovat olleet osa-
eläkkeellä ennen eläkkeelle siirtymistä siten, että osa-aikaeläkkeen päättymisen 
ja muulle eläkkeelle siirtymisen välinen aika ei ole kahta vuotta. Nämä ovat 
henkilöitä, jotka eivät olisi tulleet tarkasteluvuonna eläkkeelle siirtyneiksi, jos 
osa-aikaeläkkeelle siirtyminen tilastoitaisiin eläkkeelle siirtymiseksi muiden 
eläkkeiden tapaan. Taulukosta nähdään keskimääräinen aika osa-aikaeläkkeen 
päättymisestä tilastoituun eläkkeellesiirtymisajankohtaan keski-ikiä tutkimalla. 
Taulukon 4.4 materiaali on tehty Eläketurvakeskuksen tilastorekisterien pohjalta. 
Luvut ovat samansuuntaisia kuin aiemmat tutkimustulokset58.  
 
Taulukko 4.4. Eläkkeelle siirtyneet, jotka olisivat tulleet eläkkeelle siirtyneiksi 
aiemmin, jos osa-aikaeläkkeen alkaminen tilastoitaisiin eläkkeelle siirtymiseksi, 
vuodet 2002�2004. 

Eläkkeellesiirtymisikä tilastoissa 2002 2003 2004 

-60 1 111 1 391 1 603 
 61 364 487 566 
 62 361 482 499 
 63 1 644 1 221 1 659 
 64 101 142 439 
 65- 709 911 1 104 
Kaikki eläkkeelle siirtyneet 4 290 4 634 5 870 
- Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyneet 3 003 2 932 3 939 
    
Keski-ikä osa-aikaeläkkeen  
alkaessa 59,2 58,9 58,8 

Keski-ikä osa-aikaeläkkeen  
päättyessä 62,2 62,1 62,3 

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 62,4 62,3 62,5 
 
Osa-aikaeläkkeen päättymisen ja muun eläkkeen alkamisen välinen ero on kes-
kimäärin 0,2 vuotta eli kolmisen kuukautta. Keskimääräinen osa-aikaeläkkeen 

                                                                                                                                   
58 Takala Mervi (2000 ja 2003). 
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kesto on ollut runsaat kolme vuotta. Tämä merkitsee sitä, että osa-aikaeläkkeen 
kautta eläkkeelle siirtyneet ovat lykänneet varsinaista eläkkeellesiirtymisikäänsä 
keskimäärin kolmisen vuotta verrattuna tilanteeseen, jossa osa-aikaeläkkeelle 
siirtyneet luettaisiin eläkkeelle siirtyneisiin.  

Osa-aikaeläkkeiden pitämistä eläkkeelle siirtyneiden ulkopuolella tai niiden 
mukaan ottamista voidaan kumpaakin perustellusti puolustaa. Niinpä voisikin 
olla paikallaan harkita sitä, että osa-aikaeläkkeelle siirtyneet otettaisiin eläkkeel-
lesiirtymisiän odotelaskelmissa puolikkaan painolla eläkkeelle siirtyneiksi ja 
vastaavasti puolella painolla ei-eläkkeellä oleviksi. Samaa menettelyä voitaisiin 
soveltaa myös niihin osatyökyvyttömyyseläkkeensaajiin, jotka jatkavat työelä-
mässä. 

Eläketurvakeskus on kuvannut eläkkeellesiirtymisiän odotteen tilastoinnissa 
osa-aikaeläkkeen vaikutusta tavalla, joka voisi olla myös pääasiallinen tilastoin-
titapa. Nykyinen peruslaskelman odote ilman osa-aikaeläkkeitä olisi erikseen 
raportoitava sivutulos. Asian tilastointi tarkasti voi olla hankalaa, mutta yksi tapa 
ratkaista ongelma voisi olla se, että puolikkaiden henkilöiden sijasta tarkastel-
laan joka toista osa-aikaeläkeläistä kokonaisena henkilönä. Tällöin joka toisen jo 
osa-aikaeläkkeen kautta eläkkeelle siirtyneeksi luokitellun henkilön vanhuuselä-
kettä ei enää laskettaisi eläkkeelle siirtymiseksi. Samaa käytäntöä voitaisiin nou-
dattaa myös osatyökyvyttömyyseläkkeissä, joissa ongelma on sama. 

Toisaalta jos odotteen päätulos59 muutetaan sisältämään joitakin muitakin 
kuin vuoden 2004 tilastoinnin mukaisia eläkkeelle siirtyneitä, asiasta on tarpeen 
käydä myös laajempaa keskustelua. Ihanteellista olisi, jos nämä luvut olisivat 
sisällöllisesti samoja kuin muut samantapaiset viralliset mittarit. Yksi tällainen 
on Hytin ja Nion kehittämä mittari työssäoloajalle, �työllisen ajan odote� (ks. 
tarkemmin luku 7.3). 

2005 eläkeuudistuksen myötä osatyökyvyttömyyseläkkeen aikainen työsken-
tely kartuttaa uutta eläketurvaa, mikä puoltaisi näiden henkilöiden ottamista 
vakuutettuihin ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden poistamista eläkkeelle siirty-
neistä. Tämä käytäntö olisi sama kuin osa-aikaeläkkeiden kohdalla on ollut. 

Vanhan käytännön jatkamista tilastoinnissa tukevat työllisen ajan odotteen 
määrittelyt. Tilastokeskuksen kuukausittain julkaisemassa työvoimatutkimukses-
                                                                                                                                   
59 Päätulos ei sisällä osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä. 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

66 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 

sa vähäinenkin työnteko määrittää haastateltavan henkilön työlliseksi. Tämä 
puoltaisi osaltaan osa-aikaeläkkeen määritelmän säilyttämistä entisellään.  

Vaikka osa-aikaeläke ja osatyökyvyttömyyseläke voitaisiin määritellä myös 
toisin kuin ennen eläkeuudistusta Eläketurvakeskuksen tilastoinnissa on tehty, 
vaikuttaa siltä, että käytäntö on edelleen hyvä ja toimiva. Se mahdollistaa pa-
remman vertailtavuuden muiden mittareiden kanssa eikä ole määrittelyiltään 
niiden kanssa ristiriitainen. Siitä huolimatta jatkossakin on tarpeen esittää odote-
laskelman tuloksia vanhan käytännön mukaisesti myös niin, että eläkettä saavat 
ja samanaikaisesti työssä olevat tulkitaan puolikkaina laskelmassa. Toisin sano-
en tapa, jolla Eläketurvakeskus on raportoinut odotetta, on hyvä ja perusteltu 
eikä sitä ole tarpeen pohjimmiltaan muuttaa. 

 4.5  Eläkkeellesiirtymisajankohdan ja iän merkitys  

Aiemmin (luvussa 2) esitettiin määritelmät, joiden perusteella päätellään eläk-
keelle siirtyneet. Siellä todettiin myös, että joissakin tapauksissa eläke myönne-
tään takautuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös eläkkeen myöntämisestä teh-
dään myöhemmin kuin eläke alkaa: eläkkeen alkamisajankohta on ennen alkupe-
räistä päätöksenantopäivää. Tämä on tyypillistä työkyvyttömyyseläkkeissä. Jotta 
kaikki eläkeoikeuden piiriin kuuluvat henkilöt tulisivat tilastoiduiksi eläkkeelle 
siirtyneiksi, edellä esitetyistä päivämääristä myöhäisempi ratkaisee eläkkeelle-
siirtymisvuoden. Jos näistä valittaisiin aina eläkkeen alkamisajankohta, osa elä-
keläisistä jäisi tilastoitumatta minään vuonna eläkkeelle siirtyneeksi. Toisaalta 
voidaan myös perustellusti kysyä, voiko henkilö olla eläkkeelle siirtynyt, jos hän 
ei tiedä olevansa eläkkeellä.  

Edellä esitetystä seuraa tilastoinnille erilaisia ongelmia ja haasteita. Eläkkeel-
le siirtyneitä tilastoidaan iän mukaan. Näissä tilastoissa henkilöiden ikä laske-
taan aina eläkkeen alkaessa. Tämä ikä saattaa siis olla eläkkeelle siirtyneen hen-
kilön ikä ennen tilastovuotta. Näiden ikien (yhden desimaalin tarkkuus) perus-
teella lasketaan eläkkeelle siirtyneiden aritmeettinen ikäkeskiarvo eli keski-ikä ja 
mediaani-ikä. Keski-iän laskeminen eläkkeen alkamishetkestä on luontevaa.  

Eläkkeen alkamishetkellä on myös suora yhteys eläkkeistä aiheutuviin kus-
tannuksiin. Eläkemenotarkasteluissa käytetäänkin usein keski-ikiä ja keskieläk-
keitä, mikä kuvaa hyvin kustannuksia.  
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Sen sijaan eläkkeellesiirtymisiän odotetta laskettaessa eläkkeelle siirtyneen hen-
kilön ikä lasketaan tarkasteluvuoden lopussa, jolloin hän vaikuttaa eläkealkavuu-
teen aina omassa kohortissaan. Tämä on perusteltua esimerkiksi sen vuoksi, että 
hän on joka tapauksessa oman ikäluokkansa vakuutetuissa eli ei-eläkkeellä ole-
vien joukossa tarkasteluvuoden alussa. Eläkkeen myöntämisestähän tehdään 
päätös vasta tarkasteluvuoden puolella.  

Toisaalta peräkkäistenkin kohorttien koko vaihtelee. Esimerkiksi vuonna 
1941 syntyneiden ikäluokka on lähes puolitoistakertainen viereisiin ikäluokkiin 
verrattuna. Näin ollen suhteellisen pienikin eläkkeelle siirtyneiden prosentuaali-
nen siirtymä tuosta ikäluokasta viereisten ikäluokkien joukkoon saattaa muuttaa 
virheellisesti eläkealkavuuksia näissä ikäluokissa. 

Sinällään ei ole suurta merkitystä, mitä edellä esitetyistä i�istä käytetään, 
kunhan käytetään samaa ikämääritelmää vuodesta toiseen. Tämähän on odotteen 
käytön päätavoite. Virhe on vuodesta toiseen samaa luokkaa ja sen vaikutus 
heijastuu vain tasoon. Eläketurvakeskus seuraa myös sitä, muuttuuko tämä seik-
ka ajassa. 

 
Taulukko 4.5. Eläkkeelle siirtyneiden ikäkeskiarvot vuosilta 2000�2004 eri ikä-
määrittelyillä. 

Vuosi Keski-ikä  
eläkkeelle-
siirtymis-
vuoden 
lopussa 
yhdellä 
desimaalilla  
laskettuna 

Keski-ikä  
eläkkeelle- 
siirtymis-
vuoden 
lopussa 
täysistä 
vuosista  
laskettuna 

Keski-ikä  
eläkkeen 
alkaessa  
yhdellä  
desimaalilla 
laskettuna 

Sarak-
keiden 
1 ja 2 
erotus 

Sarak-
keiden 
2 ja 3 
erotus 

Sarak-
keiden 
1 ja 3 
erotus 

2000 58,1 57,6 57,5 0,5 0,1 0,6 
2001 58,3 57,8 57,7 0,5 0,1 0,6 
2002 58,2 57,7 57,6 0,5 0,1 0,6 
2003 58,1 57,6 57,5 0,5 0,1 0,6 
2004 58,4 58,0 57,8 0,4 0,2 0,6 

 
Silti voidaan esittää kysymys, pitäisikö ikämääritelmänä käyttää ikää eläkkeen 
alkaessa vai pitäisikö eläkkeellesiirtymisiän odotteen lopputuloksesta ottaa puoli 
vuotta pois, koska eläkkeelle siirtyneiden ikänä on käytetty ikää vuoden lopussa. 
Puolen vuoden vähentämistä perustelisi se, että eläkkeelle siirtyneet ovat vuoden 
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lopussa keskimäärin puoli vuotta vanhempia kuin eläkkeelle siirtyessään. Näin 
ei kuitenkaan pidä tehdä. 

Taulukossa 4.5 on esitetty eläkkeelle siirtyneiden ikäkeskiarvot vuosilta 
2000�2004 eri ikämäärittelyillä. Ensimmäisessä sarakkeessa ikä on laskettu jo-
kaiselle eläkkeelle siirtyneelle yhdellä desimaalilla eläkkeellesiirtymisvuoden 
lopussa. Toisessa sarakkeessa henkilön ikä on otettu täysinä vuosina eläkkeelle-
siirtymisvuoden lopussa. Tämä on se ikämäärittely, jota eläkkeellesiirtymisiän 
odotteen laskennassa käytetään. Kolmannessa sarakkeessa ikä on laskettu yhdel-
lä desimaalilla eläkkeen alkaessa. Tämän iän perusteella lasketaan eläkkeelle 
siirtyneiden keski-ikä ja mediaani-ikä.  
 
Taulukko 4.6. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä laskettuna eläkkeen alka-
essa, odotteen kaavan mukainen ikä yhdellä desimaalilla laskettuna vuoden 
lopussa ja täysinä vuosina laskettuna vuoden lopussa, vuodet 2000�2004. 

 
Odote laskettuna 
eläkkeellesiirtymis-
hetken iästä, vakuu-
tettujen määrä sama 
kuin peruskaavassa 

Odote laskettuna 
eläkkeellesiirtymis-
hetken iästä, vakuu-
tettujen keskimäärä 
ilman kuolevuutta 

Odote laskettuna 
eläkkeellesiirtymis-
vuoden lopun iästä 
(virallinen kaava) 

vuosi/ 
sukupuoli 

25-vuotiaalle 
2002 58,5 58,2 58,8 
- Miehet 58,2 58,1 58,5 
- Naiset 58,8 58,3 59,0 
2003 58,6 58,1 58,9 
- Miehet 58,4 58,1 58,6 
- Naiset 58,9 58,2 59,1 
2004 58,9 - 59,1 
- Miehet 58,7 - 59,0 
- Naiset 59,0 - 59,2 
 50-vuotiaalle 
2002 60,5 60,1 60,7 
- Miehet 60,6 60,2 60,7 
- Naiset 60,5 59,9 60,7 
2003 60,8 60,1 60,9 
- Miehet 60,8 60,3 60,9 
- Naiset 60,8 60,0 60,9 
2004 61,0 - 61,1 
- Miehet 61,0 - 61,1 
- Naiset 60,9 - 61,0 
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Taulukon 4.5 perusteella havaitaan, että odotteen laskennassa käytetyllä iällä ero 
todellisen alkamisajankohdan mukaiseen ikään on noin 0,1 vuotta. Tällä erolla ei 
ole suurta merkitystä. Se johtuu takautuvina alkavista eläkkeistä. Sen sijaan en-
simmäisen sarakkeen luvut ovat näitä kahta muuta lukua puolisen vuotta korke-
ammat. Syynä siihen on se, että eläkkeelle siirtyminen tapahtuu keskimäärin 
puolessa välissä vuotta ja toisaalta tietty ikäluokka on elänyt vuoden loppuun 
mennessä keskimäärin puoli vuotta. Näin ollen eläkealkavuuksien laskennassa 
käytetty ikä on käyttökelpoinen. Vastaava puolen vuoden ikäero tulee esiin eri 
laskutavoilla myös mediaani-iässä. 

Taulukossa 4.6 on esitetty odotteen arvot vuosilta 2002�2004 sekä eläkkeel-
lesiirtymishetken mukaisen että vuoden lopun iän perusteella laskettuna. Lisäksi 
taulukkoon on laskettu eläkkeellesiirtymisiän odote vuosilta 2002 ja 2003 siten, 
että eläkealkavuutta laskettaessa eläkkeelle siirtyneiden ikä on eläkkeen alka-
mishetken ikä ja vakuutetuissa ovat mukana vastaavan ikäisten ei-eläkkeellä 
olevien keskimäärä kyseisenä vuonna. Taulukosta näkyy eri ikien käytön vaiku-
tus odotteen arvoon. Erot eivät ole kovin suuria, mutta erityisesti eläkkeellesiir-
tymishetken iän mukaiset tulokset saattavat vääristyä peräkkäisten kohorttien 
suurten erojen vuoksi. 

4.6  Kaavan herkkyys  

Kaavan reagointiherkkyyttä voidaan tarkastella useammalla eri tavalla. Yksi 
keskeinen näkökulma on, miten laskelman edetessä ei-eläkkeellä olevien määrä 
muuttuu ikäluokasta toiseen eri vuosina. Kuvassa 4.3 esitettiin työeläkkeelle 
vuonna 2004 siirtyneiden määrät 50�64-vuotiaiden ikäluokissa. Sen perusteella 
saattoi päätellä, että 60 vuoden ikä on ollut keskeisesti eläkkeellesiirtymisikään 
vaikuttava raja. Samalla ikäryhmän yleisyys eläkkeelle siirtymisessä on merkin-
nyt mediaani-iän asettumista 60 ikävuoden kohdalle. 60-vuotiaiden ryhmä vai-
kuttaa suurella painolla myös odotteen arvoon.  

Seuraavassa tarkastellaan asiaa ensin esimerkkien avulla. Tutkitaan odotteen 
arvon muuttumista perusjoukoissa, joissa eläkkeelle siirtyminen tapahtuu vain 
ikävuosien 55�64 välillä. Tämä on se ikäalue, jolla eläkkeelle siirtyminen on 
pääosin tapahtunut. Taulukossa 4.7 esitetään tarkasteltavat kolme erilaista tilan-
netta. Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan kuolevuus tällä ikävälillä nollaksi. 
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Taulukko 4.7. Teoreettiset esimerkkipopulaatiot ja niissä eläkkeelle siirtyminen 
iän mukaan. 

Ikä Esimerkki 1 
(joukko E1) 

Esimerkki 2 
(joukko E2) 

Esimerkki 3 
(joukko E3) 

 Populaatio Eläkkeelle 
siirtyneet Populaatio Eläkkeelle 

siirtyneet Populaatio Eläkkeelle 
siirtyneet 

55 100 000 10 000 100 000 25 000 100 000 0 
56 90 000 10 000 75 000 0 100 000 0 
57 80 000 10 000 75 000 0 100 000 0 
58 70 000 10 000 75 000 0 100 000 0 
59 60 000 10 000 75 000 0 100 000 25 000 
60 50 000 10 000 75 000 50 000 75 000 50 000 
61 40 000 10 000 25 000 0 25 000 25 000 
62 30 000 10 000 25 000 0 0 0 
63 20 000 10 000 25 000 0 0 0 
64 10 000 10 000 25 000 25 000 0 0 

 
Esimerkkiaineistot pyrkivät kuvaamaan tilanteita, joissa eläkkeellesiirtymiskäyt-
täytyminen poikkeaa toisistaan selvästi. Esimerkki 1-aineistossa eläkkeelle siir-
tyminen tapahtuu tasaisesti koko tarkasteltavalla ikäalueella. Esimerkki 2-
aineistossa eläkkeelle siirtyminen on portaittaista eli heti alaikärajalla siirtyy 
neljännes eläkkeelle keskivälillä puolet ja yläikärajalla neljännes. Esimerkki 3-
aineistossa eläkkeelle siirtyminen keskittyy suppealle ikävälille 59�61 vuotta. 

Perusvaihtoehtojen lisäksi tarkastellaan vielä tilanteita, joissa eläkkeelle siir-
tyneiden määrää kasvatetaan 40 000 henkilöllä 60 vuoden iässä tai 55 vuoden 
iässä muiden lukujen pysyessä ennallaan. Myös näiden muutostilanteiden mu-
kaiset odotteen arvot on esitetty taulukossa 4.8. 
 
Taulukko 4.8. Teoreettisten esimerkkipopulaatioiden ja niiden muutosten odot-
teet. 

Versio Esimerkki 1  
(joukko E1) 

Esimerkki 2  
(joukko E2) 

Esimerkki 3  
(joukko E3) 

Perusversion odote  
(perusvaihtoehto) 59,5 59,75 60,0 

Lisätään 40 000 60-vuotiaisiin 
eläkkeelle siirtyneisiin (versio 2) 58,75 58,15 59,6 

Lisätään 40 000 55-vuotiaisiin 
eläkkeelle siirtyneisiin (versio 3) 57,5 57,22 58,0 
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Kuvasta 4.5 nähdään, miten ei-eläkkeellä olevien määrä kehittyy eri esimerkki-
aineistoissa. Sen perusteella voidaan suoraan päätellä, että parhaiten tilanteen 
muutoksiin reagoi esimerkkitapauksista joukko E1, jossa eläkkeelle siirtyminen 
on tasaisinta kaikissa ikäluokissa. E2 reagoi ilmeisen hyvin muutoksiin, jotka 
tapahtuvat ennen 60 vuoden ikää, mutta sitä vanhempien ikäluokkien muutoksiin 
reagointikyky ei ole samalla tasolla. Esimerkin 3 joukossa (E3) tilanne on kaik-
kein huonoin. Se reagoi hyvin alle 60-vuotiaiden kohdalla, mutta ei lainkaan sitä 
vanhimmissa ikäryhmissä, koska siellä ei ole yli 62-vuotiaiden joukossa enää 
populaatiota, jota voitaisiin siirtää eläkkeelle. Tämän esimerkin avulla voidaan 
päätellä, että eläkkeelle siirtymisen ikäjakauman muodolla on vaikutusta odot-
teen reagointiherkkyyteen.  
 
Kuva 4.5. Esimerkkipopulaatioiden vaikutuksia selviytymisfunktioon. 

 
 
E1-aineistossa eläkkeelle siirtyminen tapahtuu siis tasaisesti, E2-aineistossa 
portaittain ja E3-aineistossa se keskittyy 59�61-vuotiaisiin. Tämä näkyy kuvassa 
4.5 erilaisena ei-eläkkeellä olevien jakautumisena iän mukaan. 

Esimerkkiaineistoille on annettu erilaisia sysäyksiä ja niiden aiheuttamaa 
muutosta laskennan ei-eläkkeellä olevien määriin voidaan tarkastella ainakin 
kahdesta näkökulmasta. Ensiksi siten, että tutkitaan erityisesti niitä ikäryhmiä, 
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joiden eläkkeelle siirtyminen ei enää vaikuta eri tilanteissa odotteen arvoon. 
Toiseksi voidaan tarkastella myös sitä, mikä vaikutus odotteen selityskykyyn 
erilaisilla sykäyksillä on sen mukaan, miten jyrkästi alenevaan kohtaan selviy-
tymisfunktiota osuu 50 prosentin taso. Se kuvaa melko hyvin keskimääräistä 
eläkkeelle siirtyjää ja keskimääräistä ei-eläkkeellä olevaa vakuutettua esimerkki-
aineistoissa. 

Kuvissa 4.6�4.9 on esitetty esimerkkiaineistojen muutokset, kun niihin lisä-
tään eläkkeelle siirtyneiden määrään 40 000 henkilöä 60 vuoden iässä (versio 2) 
ja kun perusvaihtoehtoon lisätään 40 000 henkilöä 55 vuoden iässä (versio 3). 
 
Kuva 4.6. Esimerkki 1-aineiston muutosten vaikutukset selviytymisfunktioon eri 
versioissa. 

 
 
Tarkastellaan ensin tilanteita, joissa odotteen arvo ei enää muutu tai vaikutus on 
pieni ylimääräisten sysäysten vuoksi. Kuvasta 4.6 nähdään, että E1-aineistossa 
odotteen selityskyky säilyy kaikissa muutostilanteissakin kohtuullisen hyvänä. 
Pientä vaihtelua esiintyy, mutta tulokset osoittavat, että odotteen reagointikyky 
ei häviä. Sen sijaan E2-aineistossa odotteen reagointikyky heikkenee jossain 
määrin versiossa 3 ja ongelmallisin tilanne on version 2 kohdalla. Odote menet-
tää kokonaan reagointikykynsä yli 61-vuotiaiden ja sitä vanhempien eläkkeelle 
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siirtymiseen. E3-aineiston kohdalla tilanne on vielä ongelmallisempi: kaava ei 
reagoi missään vaihtoehdossa vanhimpien ikäryhmien eläkkeelle siirtymisessä 
tapahtuviin muutoksiin. Tarkasteltaessa 50 prosentin tasoa ja sitä vastaavaa ikää 
ikäakselilla, havaitaan sama ilmiö eri aineistoissa: mitä jyrkempään kohtaan 
puoliväli osuu, sitä vähemmän muutosta tapahtuu ikäakselilla. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että mitä suppeammalla ikävälillä selviytymisfunktion muutos on, 
sitä pienempiä vuotuiset muutokset odotteen arvossa voivat olla.  

 
Kuva 4.7. Esimerkki 2-aineiston muutosten vaikutukset selviytymisfunktioon eri 
versioissa. 

 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että jos ei-eläkkeellä olevien joukko laskee 
tasaisesti iän myötä, sitä parempi ja tasaisempi reagointikyky odotteella on vuo-
desta toiseen tapahtuvissa muutoksissa. Jakauman muodolla on merkitystä eläk-
keellesiirtymisiän odotteen reagointikykyyn ja -voimaan. Vaikka esimerkit ovat 
teoreettisia, ne valottavat odotteen toimintaa. Käytännössä nykyinen selviyty-
misfunktion muoto (ks. kuva 3.1) on varsin jyrkkä, mikä osaltaan vaikuttaa sii-
hen, että odote ei reagoi voimakkaasti muutoksiin. 
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Kuva 4.8. Esimerkki 3-aineiston muutosten vaikutukset selviytymisfunktioon eri 
versioissa. 

 
 
Seuraavassa tutkitaan todellisia muutoksia, joita on tapahtunut ikäalueella 50�
64-vuotiaat. 

Kuvassa 4.9 on esitetty selviytymisfunktion jakauma iän mukaan vuosina 
1983, 1993 ja 2003 yksityisellä sektorilla 50-vuotiaan odotetta laskettaessa. Sen 
perusteella havaitaan, että laskelmassa ei-eläkkeellä olevien suhteellinen määrä 
on muuttanut muotoaan selvästi vuosikymmenien kuluessa. Muutokset kyseisel-
lä aikavälillä aiheutuvat pääosin muutoksista eläkelainsäädännössä. 

Lainsäädännön muutokset ovat koskeneet lähinnä 55�64-vuotiaiden mahdol-
lisuuksia siirtyä eläkkeelle. Vuonna 1983 yksityiseltä sektorilta oli mahdollista 
jäädä 55-vuotiaana vain työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeelle. Työttömyys-
eläkkeen käyttö oli tuolloin selvästi alhaisemmalla tasolla kuin esimerkiksi 
1990-luvun alun laman jälkeen. Tämä merkitsi sitä, että 55�64-vuotiaina jäätiin 
eläkkeelle varsin tasaisesti. Tämä näkyy selviytymisfunktion kuvaajassa tasaise-
na laskuna ikäryhmästä toiseen. Tällaisessa tilanteessa myös odotteen arvo 
muuttuu tasaisesti eläkkeelle siirtyvien osuuden muuttuessa riippumatta odotteen 
arvosta. 
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Kuva 4.9. Työeläkkeelle yksityiseltä sektorilta vuosina 1983, 1993 ja 2003 siir-
tyneiden laskennassa selviytymisfunktion jakautuminen 50�65-vuotiailla. 

 
 
Vuoden 1993 tilanne oli toisenlainen. Tuolloin työttömyyseläkkeen ikäraja oli jo 
60 vuotta. 55�59-vuotiailla oli kuitenkin mahdollisuus jäädä yksilölliselle var-
haiseläkkeelle, joka myönnettiin lievemmin perustein kuin varsinaisen työkyvyt-
tömyyseläkkeen vaikka se edellyttikin sairausperustetta. Tämä näkyy selviyty-
misfunktiossa siten, että sen muoto on loivempi 60 vuoden ikään saakka. Sen 
jälkeen funktion arvo putoaa jyrkästi ja loivenee jälleen ikäryhmästä 61 eteen-
päin. Myös vuoden 2003 kohdalla näkyy vastaava pudotus, vaikka lähtötaso on 
selvästi korkeammalla. Tuolloin yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja olikin jo 
ehditty nostaa 60 vuoteen. 

Kuvassa 4.10 havainnollistetaan tilannetta vielä erikseen vuosien 1983 ja 
1993 osalta. Kun oletettu vuosimuutos on y yksikköä, sen vaikutus on aivan eri 
luokkaa vuosina 1983 ja 1993 (kuvassa väli 1983+x ja 1993+x). Tämä ero joh-
tuu yksinomaan jakaumien olennaisesti erilaisesta muodosta. 
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Kuva 4.10. Työeläkkeelle yksityiseltä sektorilta vuosina 1983 ja 1993 siirtynei-
den osuus ei-eläkkeellä olleista 50�64-vuotiailla. 

 

Mitä pienemmällä ikävälillä eläkkeelle siirtyminen tapahtuu, sitä pienemmäksi 
eläkkeellesiirtymisiän keskihajonta supistuu. Samalla myös odotteen arvo va-
kiintuu. Tämä tarkoittaa sitä, että 1980-luvun alussa eläkkeelle siirtyminen oli 
jakautunut tasaisemmin eri ikäryhmiin kuin nykyisin ja sen vuoksi pienikin 
muutos eläkkeelle siirtymisessä vaikutti tuolloin enemmän myös odotteen ar-
voon. Sen sijaan nykyisin muutokset odotteen arvossa ovat pienempiä, koska ne 
kohdistuvat yli 60-vuotiaiden ikäryhmiin, joissa ei ole enää kovin suurta joukkoa 
ei-eläkkeellä olevia. Tämä on hyvä ottaa huomioon kun tarkastellaan odotteen 
kehittymistä pitkällä aikavälillä.  

Elinajan odote poikkeaa eläkkeellesiirtymisiän odotteesta erityisesti siinä, et-
tä eläkkeellesiirtymisikään vaikuttavat lainsäädännön ikärajat, joita eläkkeelle 
hakeutuvat ovat pakotettuja noudattamaan. Ainoa poikkeus tästä on työkyvyttö-
myyseläke, joskin sen merkitys eläkkeellesiirtymisreittinä on pienenemässä. 

Edellä esitetty näkyy myös kuvassa 4.11. Siitä nähdään eläkkeelle siirtynei-
den osuudet ei-eläkkeellä olevista yksityisellä sektorilla 50�64-vuotiaiden ikä-
ryhmissä. 60-vuotiaana eläkkeelle siirtyneiden osuus ei-eläkkeellä olevista on 
kolminkertaistunut 1980-luvun alun tasosta. 
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Kuva 4.11. Työeläkkeelle yksityiseltä sektorilta vuosina 1983, 1993 ja 2003 siir-
tyneiden osuus ei-eläkkeellä olleista 50�64-vuotiailla. 

 

4.7  Vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutukset 
eläkkeellesiirtymisiän mittariin 

Erityisen haasteen eläkkeellesiirtymisikätarkasteluille asettavat erilaiset laki-
muutokset. Työeläkejärjestelmän yksityisestä sektorista tehdyt laskelmat eläk-
keellesiirtymisiän odotteesta ulottuvat aina 1970-luvun loppupuolelle saakka. 
Tänä aikana on tehty useita muutoksia, mutta selvästi merkittävin muutos on 
vuoden 2005 työeläkeuudistus. Niinpä lakimuutosten vaikutuksia eläkkeellesiir-
tymisikään ja eläköitymiskäyttäytymiseen on tarpeen seurata. Onhan yksi uudis-
tuksen tavoitteista myöhentää eläkkeelle siirtymistä.  

Eläkkeellesiirtymisiän seurantaa vaikeuttaa lakimuutosten vaihteleva laajuus. 
Laskentakaavan sisältöä oli joka tapauksessa muutettava. Tällaisissa tilanteissa 
tarvitaan arviointia siitä, mikä on todellista muutosta eläkkeellesiirtymisiässä ja 
mikä kaavojen sisällön ja käsitteistön muuttumisesta aiheutuvaa. Vuoden 2005 
uudistuksen yhteydessä muutettiin monia eläkelainsäädännön perusperiaatteita: 
vanhuuseläkeikä muuttui joustavaksi ikävälillä 63�68 ja eläkeaikainen työnteko 
alkoi kartuttaa uutta eläkettä 18�68-vuotiailla. Nämä olivat muutoksia, jotka 
täytyi ottaa huomioon eläkkeellesiirtymisikälaskelmia tehtäessä. Samoin eläk-
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keelle siirtymisen määrittelyn käyttökelpoisuus jouduttiin arvioimaan myös la-
kimuutosten näkökulmasta. 

Tilannetta ei helpottanut se, että eläkkeellesiirtymisprosessi on monimuotoi-
nen eivätkä kaikki tapaukset noudata tavanomaista kaavaa, jossa heti työnteon 
lopettamisen jälkeen siirrytään eläkkeelle. Nämä epätavalliset tilanteet mutkista-
vat eläkkeellesiirtymisikään ja työnjättöikään liittyvää problematiikkaa. Toisaal-
ta pitkien siirtymäkausien ja lainmuutosäännösten vuoksi muutokset konkretisoi-
tuvat hitaasti. Nämä siirtymäkaudet kuitenkin vaikeuttavat käsitteiden määritte-
lyä, koska niiden aikana on käytössä rinnakkaisia järjestelyjä, joiden välillä 
etuuden saaja voi valita. 

Joka tapauksessa muutosten vaikutukset saattavat olla suuriakin60. Pahimmil-
laan ne voisivat merkitä katkoskohtaa eläkkeellesiirtymisikää kuvaavien tunnus-
lukujen aikasarjoihin, mikä vaikeuttaisi entisestään vertailujen tekemistä. 

Vanhuuseläkeikärajan muuttuminen merkitsi odotteen kaavan yläikärajan 
muuttamista 68 vuoteen. Käytännössä ikäraja oli luontevaa muuttaa 70 vuoteen, 
jolloin viimeisetkin siirretään kaavassa eläkkeelle. Tällöin käytännössä kaikki 
eläkkeelle siirtyvät tulevat kerralla laskelmaan mukaan oikean ikäisinä. Valtaosa 
vanhuuseläkkeen lykkääjistä on ennen eläkeuudistusta siirtynyt eläkkeelle parin 
vuoden kuluessa vanhuuseläkeiän täyttämisestä (ks. liite 2). Tämä tuskin muut-
tuu kovin nopeasti. 

Muut muutokset kaavassa eivät olleet välttämättömiä. Alaikärajaa ei ollut 
tarpeen muuttaa vaikka eläkeoikeus alkaakin nykyisin jo 18 vuoden täyttämises-
tä, koska merkittävä osa nuorista aloittanee työskentelyn vasta 20 vuoden iän 
täyttämisen jälkeen jatkossakin. Sen sijaan uudistuksen myötä kasvaa tarve eri-
laisille laskelmille. Tällaisissa lisälaskelmissa esimerkiksi osa-aikaiset eläkkeet 
(osa-aikaeläke tai osatyökyvyttömyyseläke) otetaan huomioon puoliksi eläkkei-
nä ja puoliksi ei-eläkkeinä. Myös työnteon jatkaminen eläkkeen rinnalla vaatinee 
omia lisälaskelmiaan. 

Koska aikasarjaan tuli tasomuutos uuden yläikärajan vuoksi, odotteen arvot 
oli tarpeen laskea jo vuodelta 2004 myös uuden ikärajan mukaisina. Sen perus-
teella voitiin arvioida ikärajamuutoksen vaikutus tuloksiin ja tarvittaessa korjata 

                                                                                                                                   
60 Takala Mervi ja Uusitalo Hannu (2002). 
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aikaisempia tuloksia tämän muutoksen verran ylöspäin, jotta aikasarja säilyisi 
tuleviin vuosiin vertailukelpoisena. 
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5  Pohjoismaiset eläkkeelle siirtymistä 
mittaavat indikaattorit 

Eläkkeellesiirtymisikää kuvaavien indikaattoreiden kehittämiseksi on tehty jon-
kin verran myös kansainvälistä yhteistyötä. Työ on vielä alkuvaiheessa, mutta 
ainakin pohjoismaisella tasolla on otettu yhteiseksi tavoitteeksi saada aikaan 
ehdotus eläkkeellesiirtymisiän indikaattoriksi, jota voitaisiin käyttää jopa koko 
Euroopan tasolla. Seuraavassa on esitetty norjalaisten (aloittivat samoihin aikoi-
hin suomalaisten kanssa) ja ruotsalaisten laskentakaavoja ja niiden eroja Eläke-
turvakeskuksen kaavaan. Lisäksi tarkastellaan yhteistyön nykytilaa ja mahdolli-
sia kehityssuuntia. 

5.1  Norjalaisten kaava 

Samoihin aikoihin suomalaisten kanssa Norjassa herättiin pohtimaan eläkkeelle-
siirtymisiän mittaamisen problematiikkaa. Molemmissa maissa tutkittiin erilaisia 
vaihtoehtoja ja toisistaan tietämättä päädyttiin samanlaiseen laskentatapaan. 
Yhteneväisyys on hämmästyttävän suuri. Jopa norjalaisten perustelut uuden 
laskentakaavan tarpeellisuudesta vastaavat suomalaisten argumentointia. Eläk-
keellesiirtymisiän keskiarvon ja mediaanin ongelmat tuodaan esiin molemmissa 
maissa. Norjassa aiheesta julkaistiin ensimmäinen raportti vuonna 1999. Riks-
trygdeverket laskee eläkkeellesiirtymisikää vastaavalla tavalla elinajan odotteen 
pohjalta rakennetulla kaavalla61. Norjalaiset käyttävät odotteesta nimitystä �for-
ventet pensjoneringsalder�. 

Norjassa ongelmana on ollut saada tiedot kaikista vakuutetuista, koska osa 
kunta-alan työantajista (mm. Oslo) on puuttunut yhteisestä rekisteripohjasta. 
Nykyisin odote kyetään laskemaan koko maassa asuvalle väestölle.  

Norjassa odote lasketaan kolmelle ikäluokalle: 18-vuotiaille, 50-vuotiaille ja 
60-vuotiaille. Norjassa käytetään yläikärajana 70 vuotta, missä iässä kaavassa 
viimeisetkin �siirretään eläkkeelle�. Norjassa yleinen vanhuuseläkeikä on 70 
vuotta. 

                                                                                                                                   
61 Forventet pensjoneringsalder i Norge 1995�2000 (2001). 
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Norjalaisten kaava poikkeaa joissakin yksityiskohdissa suomalaisesta. Seuraa-
vassa on esitetty Norjassa käytössä oleva kaava käyttäen heidän merkintöjään. 
 
Olkoon X eläkealkavuus ja x1, x2, � xn ikä laskettuna täysinä kuukausina. Las-
ketaan X satunnaismuuttujan todennäköisyytenä, jolloin eläkkeellesiirtymisiän 
odote on eläkkeellesiirtymisiän odotusarvo muuttujalle X: 

 

(5.1)  ∑
=

≥=≥
n

ki
kiik xXxpxxXXE )()( , 

 
missä )( ixp on todennäköisyys siirtyä eläkkeelle iässä ix  ja )( ki xXxp ≥  on 
ehdollinen todennäköisyys eläkkeelle siirtymiselle iässä ix . Jos eläkkeelle siir-

tyminen ei ole tapahtunut ikään k mennessä, merkitään 
 

)(: iii xXxXPh ≥== . 

 
Norjalaiset nimittävät todennäköisyyttä ih hasardiksi tai �ylipääsemisen� inten-
siteetiksi muuttujalle ix . Se on siis todennäköisyys sille, että eläkkeelle siirtymi-

nen tapahtuu tämän jälkeen.  
 
Ehdollinen todennäköisyys sille, että eläkkeelle siirtyminen ei tapahdu iäs-
sä ix eikä se ole tapahtunut myöskään ennen ikää ix , on 

 
iii hxXxXP −=≥≥ + 1)( 1 . 

 
Selviytymisfunktio (eloonjäämisfunktio) määritellään seuraavasti: 

 
)()()(:)(

11 −
≥≥⋅≥=≥= − i

xXxXPxXPxXPxS iiii . 

 
Tästä seuraa, että 

 
1)( 1 =xS ja 
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)1()1()()(
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−
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j
jiii hhxSxS , kun i>1.  

 
Todennäköisyys eläkkeelle siirtymiselle iässä xi on todennäköisyys siirtyä eläk-
keelle aikaisintaan iässä ix vähennettynä todennäköisyydellä siirtyä eläkkeelle 
aikaisintaan iässä 1+ix : 
 

)()(:)( 1+−= iii xSxSxp  
 
ja ehdollinen todennäköisyys siirtyä eläkkeelle iässä ix , mutta ei iässä kx , on  
 

))()((
)(

1
)(

)(:)( 1+−=
≥

=≥ ii
kk

i
ki xSxS

xSxXP
xpxXxP , kun i ≥ k, 0. 

 
Edellisten perusteella voidaan todeta, että kaava (5.1) voidaan esittää myös 
muodossa: 

(5.2)  ∑
=

+−=≥
n

ki
iii

k
k xSxSx

xS
xXXE ))()((

)(
1:)( 1 . 

 
Norjalaisten kaavassa ei ole mukana kuolevuutta. 

5.2  Ruotsalaisten kaava 

Suomen ja Norjan lisäksi myös Ruotsissa on laskettu eläkkeellesiirtymisiän odo-
te. Odotteen periaatteella laskettuja eläkkeellesiirtymisikiä on esitetty �Senior 
2005�-hankkeen selvityksissä62. Yksityiskohdat eroavat hieman suomalaisesta, 
mutta periaate on sama. Ruotsissa odotteesta käytetään nimityksiä �förväntad 
pensionsålder� ja �faktisk pensionsålder�. 

Ruotsissa selvittely alkoi hieman myöhemmin, mutta viime vuosina eläkkeel-
lesiirtymisikää kuvaavan mittarin suhteen on edetty nopeasti ja se on jo otettu 
käyttöön. Tähän on osaltaan vaikuttanut ainakin pohjoismainen yhteistyö Nosos-
co-toimikunnassa (Nordic Social Statistical Committee), jossa suomalaiset teki-
vät aloitteen syksyllä 2004 yhtenäisen pohjoismaisen odotteen periaatteeseen 
pohjautuvan mittarin rakentamisesta. Nososco toimii Pohjoismaisen Ministeri-

                                                                                                                                   
62 Svensson Ingemar (2003). 
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neuvoston alaisena ja se julkaisee pohjoismaista sosiaalivakuutustilastojul-
kaisua63.  

Ruotsissa eläkkeellesiirtymisiän odote lasketaan 30- ja 50-vuotiaille64. Ruot-
sissa ei voida määritellä tarkkaa eläkkeellesiirtymisajankohtaa, koska työkyvyt-
tömyyseläkkeen ja sairauspäiväraha-ajan raja ei ole yhtä selkeä kuin Suomessa. 
Myöskään työnteon lopettamisajankohta ei ole tiedossa: Ruotsissa voi ottaa van-
huuseläkkeen ja jatkaa samanaikaisesti työssä.  

Seuraavassa on esitetty Ruotsissa käytetty kaava65 heidän merkinnöillään.  
 

Eläkkeellesiirtymisiän laskemiseksi vuonna t tarvitaan seuraavat aineistot: 
- Väestön määrä vuosien t ja t-1 lopussa ikäluokittain. 
- Eläkkeensaajien määrä vuosien t ja t-1 lopussa ikäluokittain. 
- Elossa olevien määrä 100 000 syntyneestä eloonjäämistaulukon mukaan 

ikäluokittain. 
- Kuolevuus eloonjäämistaulukosta. 
 
Tehdään seuraavat merkinnät: 
 
X = eläkkeelle siirtyneiden tarkka ikä eläkkeen alkaessa, 
X = eläkkeelle siirtyneiden ikä vuoden lopussa (tämä on keskimäärin 

x+0,5), 
T = vuosi, 
y(t) = eläkkeellesiirtymisikä vuonna t, 
p(X,t) = iän X saavuttaneiden eläkkeensaajien osuus väestöstä vuoden  

t lopussa, 
q(x) = kuolevuus iässä x eli todennäköisyys, että x-vuotias kuolee vuoden 

sisällä, 
B(X) = lukumäärä synteettiselle väestölle, joka on saavuttanut iän X, 
A(X,t) = aktiivien osuus synteettisessä väestössä, joka on saavuttanut iän X 

vuonna t, 
P(X,t) = eläkkeensaajien osuus synteettisessä väestössä, joka on saavuttanut iän 

X vuonna t, 
N(x,t) = uusien eläkkeensaajien osuus (nettomuutos) synteettisessä väestössä, 

joka täyttää x vuotta vuonna t. 

                                                                                                                                   
63 Social Protection in the Nordic Countries 2002 (2004). 
64 Förväntad pensionsålder (2004). 
65 Karlsson Hans (1998). 
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Jokaiselle iälle x lasketaan osamäärä ),( tXp , joka on X-ikäisten eläkkeensaajien 

osuus vuoden t lopussa. Laskelmassa painotetaan eläketasoa siten, että esimer-
kiksi puoliksi varhaiseläkkeellä oleva otetaan puoleksi eläkkeellä olevaksi ja 
puoliksi aktiiviksi. 

On hyvä huomata, että eloonjäämistauluissa käsitellään tietyn ikäisiä henki-
löitä, mutta väestö-tilastoista saadaan tietyn ikäisen väestön määrä vain vuoden 
lopussa. Näin ollen väestötilastoissa ikä on keskimäärin puoli vuotta korkeampi. 
Tämän vuoksi ruotsalaiset laskevat eloonjäämistaulusta synteettisen väestön 
B(X), joka on keskiarvo peräkkäisistä ikäluokista x ja x+1. 
 
Eläkkeensaajien lukumäärä ),( tXP synteettiselle väestölle lasketaan kaavalla: 

 
),()(:),( tXpXBtXP ⋅= . 

 
Aktiivien lukumäärä ),( tXA synteettisessä väestössä saadaan kaavalla: 

 
),()(:),( tXPXBtXA −= . 

 
Uusien eläkkeensaajien määrä ),( txN synteettisessä väestössä saadaan kaaval-

la: 
(5.3)    [ ] ),())()1((5,01)1,1(:),( tXAxqxqtXAtxN −+−⋅−⋅−−= . 

 
Työelämään palanneet lasketaan niin, että he vähentävät uusien eläkkeensaajien 
määrää. Toisin sanoen uusien eläkkeensaajien määrä ),( txN lasketaan netto-

muutoksena.  
 
Eläkkeellesiirtymisikä )(ty vuonna t lasketaan kaavalla: 

 

(5.4) 
∑
∑ ⋅

=
),(

),(
:)(

txN
txNx

ty  

kaikille x:n arvoille, kun x on yli 16 vuotta. 
 
Ruotsalaisten kaavassa on siis mukana kuolevuus. 
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5.3  Keskeisimmät erot Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä 

5.3.1  Erot eläkejärjestelmissä 
Eläkkeellesiirtymisiän odotelaskelmien periaatteet ovat hyvin lähellä toisiaan 
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sen sijaan yksityiskohtaisissa määrittelyissä on 
eroja. Koska Suomen, Ruotsin ja Norjan eläkejärjestelmien välillä on useita 
eroja, seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimmät. 

Norjan lakisääteisestä eläkejärjestelmästä ei voi saada vanhuuseläkettä ennen 
67 vuoden ikää (yleinen eläkeikä on 70 vuotta). AFP-varhaiseläkejärjestelmäs-
tä66 eläke voidaan myöntää 62 vuoden iässä. Noin 60 % työssä olevista (yrkesak-
tiv) kuuluu sopimuksen piiriin. 

Suomessa voi saada työmarkkinasyihin perustuvan lakisääteisen varhaiseläk-
keen (työttömyyseläke 60 vuoden iässä), joka on ollut keskeinen eläkkeellesiir-
tymisreitti. Tällaista eläkemuotoa ei ole Norjassa eikä Ruotsissa. Kummassakaan 
maassa ei myöskään ole käytössä Suomen osa-aikaeläkettä vastaavaa järjestelyä, 
jossa osa-aikaiseen työhön siirtyvä henkilö voi ottaa osittaisen eläkkeen (ikäraja 
58 vuotta). Ruotsissa tosin on käytössä joustava vanhuuseläkeikä 61 vuoden 
iästä alkaen, ja eläkkeen voi tällöin ottaa joko kokonaan tai osittaisena (¼, ½ tai 
¾). 

Norjassa sairauspäivärahan enimmäiskestoaika on yksi vuosi, jonka jälkeen 
maksetaan usein pitkäaikaisia kuntoutuspäivärahoja. Suomessa siirrytään tyypil-
lisesti työkyvyttömyyseläkkeelle vuoden sairauspäiväraha-ajan jälkeen. Ruotsis-
sa sairauspäivärahan enimmäiskestolla ei ole ylärajaa. Vakuutuslaitos ottaa kui-
tenkin yhteyttä vakuutettuun viimeistään vuoden kuluttua sairauspäivärahan 
myöntämisestä ja tarkistaa, tulisiko vakuutetulle myöntää eläke. 

Norjalainen työkyvyttömyyseläke ei poikkea olennaisesti suomalaisesta. Siel-
lä myönnetään myös määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä, jotka voivat olla 
kestoltaan 1�4 vuotta kerrallaan.  

Ruotsissa työkyvyttömyyseläke maksetaan sairausvakuutusetuuksina. Alle 
30-vuotiaille �eläke� (aktivointikorvaus) myönnetään aina määräajaksi, joka voi 

                                                                                                                                   
66 AFP-varhaiseläkejärjestelmä on työmarkkinajärjestöjen sopima erillinen järjestely, jolla 
voi siirtyä vanhuuseläkkeelle (62 vuoden iästä alkaen) ennen yleistä vanhuuseläkeikää, 
joka on 67 vuotta.  
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olla enintään kolme vuotta kerrallaan. 30�64-vuotiaille �eläke� (sairauskorvaus) 
voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi. 

5.3.2  Laskelman sisältöön vaikuttavat tekijät eri maissa 
Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että laskelmien tulokset eri maissa 
eivät ole täysin yhteismitallisia. Taulukkoon 5.1 on kerätty keskeisimpiä tekijöi-
tä, jotka vaikuttavat eläkkeellesiirtymisiän odotelaskelmien vertailtavuuteen. 
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Taulukko 5.1. Maakohtaisten odotelaskelmien vertailtavuuteen vaikuttavia teki-
jöitä. 

Laskennan  
elementti 

Suomi Ruotsi Norja 

Tarkasteltava 
ilmiö 
 

Eläkkeellesiirtymisiän 
odote työeläkejärjes-
telmässä 

Eläkkeellesiirtymisiän 
odote Ruotsissa 
asuville 

Eläkkeellesiirtymisiän 
odote Norjassa asuville 

Väestön perus-
joukko 

Työeläkkeeseen  
oikeutetut 

Maassa asuvat vuo-
den lopussa 

Maassa asuvat pois lukien 
vuoden lopulla maahan 
muuttaneet 

Eläkkeelle 
siirtyneiden 
ikämäärittely 

Ikä täysinä vuosina 
tarkasteluvuoden 
lopussa 

Ikä täysinä vuosina 
tarkasteluvuoden 
lopussa 

Ikä yhdellä desimaalilla 
eläkkeellesiirtymishetkellä 

Alaikäraja 25 30 18 

Yläikäraja 65 70 70 
Ikä, jolle odote 
lasketaan 

25 ja 50 30 ja 50 18, 50 ja 60 

Ryhmät, joille 
tulokset laske-
taan 

Sukupuolen mukaan 
� työeläkejärjestelmä 
� yksityinen sektori 
� julkinen sektori 

Sukupuolen mukaan 
� kaikki 
� vanhuuseläkkeet 

Sukupuolen mukaan 
� kaikki, 
� vanhuuseläkkeet, 
� AFP mukana ja ilman 

Kuolevuus Otetaan huomioon 
(käytetään vakuutet-
tujen kuolevuutta) 

Otetaan huomioon  
(käytetään väestön 
kuolevuutta) 

Ei oteta huomioon 

Voiko laskel-
man mukaan 
eläkkeeltä 
palata ei-
eläketilaan 

Ei Voi 
 

Ei 

Osa-aikaisen 
eläkkeelläolon 
käsittely 

Osa-aikaeläkkeitä ei 
lasketa eläkeläisiin,  
osatyökyvyttömyys-
eläkkeet lasketaan 
eläkeläisiin 

Osa-aikainen eläke 
otetaan huomioon 
eläkkeen suuruuden 
perusteella ¼, ½ tai 
¾ eläkkeenä olevak-
si 

Osa-aikaiset ovat eläkeläi-
siä eläkkeelläoloasteen 
mukaan 

Eläkealkavuus Työeläkkeelle siirty-
neet / ei-eläkkeellä 
olevat vakuutetut 
tarkasteluvuoden 
alussa 

Eläkkeelle siirtyneet / 
ei-eläkkeellä olevat 
tarkasteluvuoden 
alussa. Jos eläke on 
päättynyt, henkilö 
luetaan ei-eläkkeellä 
oleviin 

Eläkkeelle siirtyneet / ei-
eläkkeellä olevat, 
ikä kuukauden tarkkuudel-
la 

Eläkkeiksi 
tulkitut eläke- 
lajit 

Vanhuuseläke, 
työkyvyttömyyseläke, 
työttömyyseläke, 
maatalouden eläke  
(ei osa-aikaeläkettä 
eikä kansaneläkettä) 

Vanhuuseläke, 
työkyvyttömyyseläke 

Vanhuuseläke, 
työkyvyttömyyseläke, 
AFP-eläke 
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5.3.3  Nykylaskelmien tulosten vertailua 
Seuraavassa on esitetty kuvat koko väestön ja 50-vuotiaiden odotteista vertailu-
maissa (huomaa, että kuvissa on erilainen skaalaus). Kuvien perusteella voidaan 
todeta tulosten suuret erot eri maissa. Osa eroista selittyy erilaisista määrittelyis-
tä ja käsitteistä. Suomen matalampaa odotteen tasoa selittävät ainakin työttö-
myyseläke ja Suomen alhaisempi yläikäraja (65 vuotta). Ruotsissa henkilö voi 
laskelmassa myös palata eläkkeeltä. 

 
Kuva 5.1. Eläkkeellesiirtymisiän odote eri maissa. 

 
 
Kuva 5.2. Eläkkeellesiirtymisiän odote 50-vuotiaalle eri maissa. 
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5.4  Yhteispohjoismainen eläkkeellesiirtymisiän mittari 

Vertailussa mukana olevissa pohjoismaissa eläkkeellesiirtymisiän odotteen las-
kennan periaate ja kaava vastaavat niin hyvin toisiaan, että ne sinällään mahdol-
listaisivat maiden välisen vertailun. Käsitteissä on kuitenkin runsaasti eroja. Erot 
eri maiden välillä merkitsevät sitä, että eri eläkkeellesiirtymisikälaskelmien tu-
lokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia.  

Vertailukelpoisiin laskelmiin pääsemiseksi on löydettävä yhteiset määrittelyt 
ja laskentatapa. Yhteisen laskentakaavan löytäminen elinajan odotteen laskenta-
periaatteen pohjalta ei liene vaikeaa, koska sillä periaatteella laskettu mittari on 
jo kaikilla käytössä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös EU:n työnjättöikään 
perustuvaa kaavaa sovellettuna eläkkeellesiirtymisikään. Se antaisi suoraan 
mahdollisuuden vertailla paitsi eläkkeellesiirtymisikien eroja myös työnjättöiän 
ja eläkkeellesiirtymisiän välisiä eroja. Tätä kaavaa kohtaan voidaan kuitenkin 
esittää myös kritiikkiä. Vaikka keskustelu on vielä kesken, on todennäköistä, että 
yhteiseksi mittariksi valitaan nykyinen Suomessa käytössä oleva eläkkeellesiir-
tymisiän odotteen laskentatapa, jossa on otettu huomioon myös kuolevuus. 

Norjan, Ruotsin ja Suomen eläkkeellesiirtymisiän odotteen periaatteisiin liit-
tyviä kysymyksiä tarkasteltiin seminaarissa toukokuussa 2005. Seminaarissa 
perustettiin jatkotyöryhmä mallintamaan yhteinen laskentakaava ja määrittely-
pohja. Työryhmä67 aloitti työn kesäkuussa 2005 ja raportoi Reykjavikissa68 
6.10.2005. Tilaisuuteen osallistuivat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Islannin edus-
tajat. Siellä työryhmän ehdotuksia käsiteltiin ja sovittiin työn jatkamisesta yhtei-
sen mittarin löytämiseksi. Eläkkeellesiirtymisikää käsittelevä yhteinen raportti 
on tarkoitus julkaista vuoden 2006 aikana. 

Kansainvälisissä vertailuissa on tarpeen pysytellä mahdollisimman yksinker-
taisissa määrittelyissä. Eri maiden eläkejärjestelmien lainsäädännön erot ovat 
vaikeasti hallittavissa. Tilastokeskuksissa pyritään kehittämään yhteisiä määritte-
lyitä, joissa maakohtaiset erot otetaan huomioon (esimerkiksi työllisen tai eläke-
läisen määritelmät). Ilman tällaisia määritelmiä on mahdotonta tuottaa kansain-
välisesti vertailukelpoisia tilastoja. Pohjoismaisessa työryhmässä katsottiin par-

                                                                                                                                   
67Työryhmään kuuluivat: Ingemar Svensson (Försäkringskassan, Ruotsi), Oddbjørn Haga 
(Rikstrygdeverket, Norja) ja Jari Kannisto (Eläketurvakeskus, Suomi). 
68Kannisto Jari (2005a). 
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haaksi etsiä sellainen odotteen laskentatapa, johon aineisto olisi saatavissa eri 
maiden tilastokeskuksista.  

Työssäkäyntitilaston aineisto antaa parhaan mahdollisuuden tällaiseen perus-
tarkasteluun, ja työssäkäyntitilasto käsitteistöineen on käytössä kaikissa poh-
joismaissa. Tällä tavalla minimoituvat erot käsitteissä.  

Ongelmia periaatteessa kuitenkin on. Tilastokeskus ei esimerkiksi kerää tie-
toa eläkkeelle siirtymisistä vaan aineisto perustuu poikkileikkaushetken tietoon. 
Tällöin eläkkeelle siirtyneiden määrät joudutaan arvioimaan kohorteittain kah-
den peräkkäisen vuoden kantamuutosten avulla. Lisäksi Tilastokeskuksen tuot-
tamat tilastot valmistuvat melko pitkällä viipeellä, joten kansainvälisissä vertai-
luissa käytettävä mittari voidaan laskea selvästi myöhemmin kuin muut eläk-
keellesiirtymisikää kuvaavat tunnusluvut.  

5.4.1  Yhteinen käsitteistö  
Käsitteistön osalta työryhmä päätyi esittämään taulukon 5.2 mukaisia määritte-
lyitä sovellettuna työssäkäyntitilaston aineistoon. Osa-aikaisten eläkkeiden osal-
ta asia on vielä avoin, koska Tilastokeskuksen nykyisessä tilastoaineistossa osa-
työkyvyttömyyseläkkeitä ei eritellä.  
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Taulukko 5.2. Norjan, Suomen ja Ruotsin yhteisen odotelaskelman perustekijät. 

Laskennan elementti Määrittely 

Tarkasteltava ilmiö Eläkkeellesiirtymisiän odote kussakin maassa laki-
sääteisissä järjestelmissä 

Väestön perusjoukko Maassa asuvat vuoden lopussa 
Eläkkeelle siirtyneiden perus-
joukko 

Eläkkeelle siirtyneet lasketaan peräkkäisten vuosien 
lopussa eläkkeellä olevien määrien erotuksena 

Eläkkeelle siirtyneiden ikämää-
rittely 

Ikä täysinä vuosina tarkasteluvuoden lopussa 

Ei-eläkkeellä olevien perus-
joukko 

Lasketaan vuoden lopun maassa asuvien ja eläk-
keellä olevien kantojen erotuksena 

Alaikäraja 18 
Yläikäraja 70 
Ikä, jolle odote lasketaan 18, 30, 50, 60 
Ryhmät, joille tulokset laske-
taan 

Sukupuolen mukaan 
� kaikki 
� vanhuuseläkkeelle siirtyneet 

Kuolevuus Otetaan huomioon 

Voiko laskelman mukaan eläk-
keeltä palata ei-eläketilaan 

Voi 
 

Osa-aikaisen eläkkeelläolon 
käsittely 

Kaksi laskelmaa: 
- ilman osa-aikaisia eläkkeitä 
- osa-aikaiset eläkkeet otetaan puoliksi eläkeläisinä 
ja puoliksi ei-eläkeläisinä 

Eläkealkavuus eläkkeelle siirtyneet / ei-eläkkeellä olevat 

Eläkelajit Kaikki lakisääteisiksi eläkkeiksi luettavat eläkelajit, 
myös Ruotsin aktivointikorvaus 

 

5.4.2  EU:n työnjättöikämalliin perustuva laskentakaava 
EU:n työnjättöiän mittaamisessa69 (EU:n työvoimasta poistumisikä-indikaattori 
eli ns. Schererin kaava) käytetään Peter Schererin kehittämää laskentatapaa, jota 
voidaan soveltaa myös eläkkeellesiirtymisikään. Se perustuu kahden peräkkäisen 
vuoden lopussa tietyn kohortin eläkkeellä (tai ei-eläkkeellä) olevien väestö-
osuuksien muutosten tarkasteluun. Tätä laskentatapaa on aiemmin käyttänyt 
Antero Ahonen eräissä eläkkeellesiirtymisikää kuvaavissa laskelmissa70. 
                                                                                                                                   
69 Scherer Peter (2002) ja Adequate and sustainable pensions (2003). 
70 Ahonen Antero (1997a, 1997b ja 1997c). 
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Tässä kaavassa EU:ssa käytetyn työnjättöiän ja käytetyn eläkkeellesiirtymisiän 
välinen ero aiheutuu vain laskelman taustalla olevasta aineistosta ja siitä, että 
tässä tapauksessa mitataan eri asiaa. Sinällään mittarit ovat kuitenkin yhteismi-
tallisia. Tämän mittarin suurimpia heikkouksia on vaikea tulkittavuus ja siksi on 
vaikea ennakoida miten se reagoi erilaisiin muutoksiin. Se antaa myös syste-
maattisesti liian korkeita arvoja verrattuna siihen tasoon, jonka voidaan ajatella 
kuvaavan todellista eläkkeellesiirtymisikää. Tätä mittaria kohtaan on esitetty 
jonkin verran myös muuta kritiikkiä (ks. tarkemmin 7.3).  

Koska laskentatapa perustuu kahden vuoden lopussa elossa olevien tarkaste-
luun, kuolevuuden vaikutus jää ottamatta huomioon. Koska eläkeläisten kuole-
vuus on korkeampaa kuin koko väestön, kuolevuuden vaikutuksen poisjättämi-
nen saattaa nostaa lopputuloksen arvoa liikaakin. 
 
Tehdään seuraavat merkinnät: 
 
X = tarkasteluvuosi, 

x
jz   = vuoden x lopun maassa asuvat, joiden ikä vuoden x lopussa on j, 
x
jv   = vuoden x lopussa ei-eläkkeellä olevat, joiden ikä vuoden x lopussa on j, 

)/( x
j

x
j

x
j zvb = = ei-eläkkeellä olevien väestöosuus. 

 
Tällöin insidenssipohjainen eli alkavuusperusteinen eläkkeellesiirtymisikä laske-
taan seuraavalla tavalla. 
 
Merkitään 

(5.5) ∏
=

−
−=

j

k

x
k

x
k

x
j bbA

18

1
1 )/(: . 

 

Näin määritellyn tulomuuttujan x
jA  avulla saadaan eläkkeellesiirtymisiän mittari 

vuonna x, joka on 
 

(5.6) )(: 1

70

18
18

x
j

x
j

j

x AAjE −= −
=
∑ . 
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Tarkastellaan hieman mittarin toimintaperiaatetta. Tutkitaan laskelman lopputu-
loksen summassa olevaa kohortin erotusta 

 

(5.7)   )/()/( 1
1

1
1
11 ∏∏ −

−

−
−
−− −=−

j

k

x
k
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j

k

x
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        ))/(1()/( 1
1

1
1
1

−
−

−
−
− −⋅

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
= ∏ x

k
x
k

j

k

x
k

x
k bbbb .  

Merkitään )/(1: 1
1

−
−−= x

k
x
k bbm . 

 
Jotta saadaan käsitys yksittäisen kohortin vaikutuksesta, riittää tarkastella kaavan 
(5.7) tulon oikean puoleista tekijää m. Tulon vasen puoli on aina vähintään nolla, 
koska suhdeluku on aina vähintään nolla. Käytännössä se on aina positiivinen, 
koska todellisessa väestössä jokaisessa ikäluokassa (alle 70-vuotiaat) on ei-
eläkkeellä olevia henkilöitä. Jos osamäärä 1/ 1

1 <−
−

x
k

x
k bb , niin eläkkeellä 

olevien osuus kohortissa kasvaa ja m>0, joten tulo (5.7) eli erotus 
)( 1

x
j

x
j AA −− on positiivinen. Eli jos eläkeläisten suhteellinen määrä piene-

nee, myös erotus )( 1
x
j

x
j AA −− pienenee. Kaava toimii siis tässä mielessä 

aivan oikein.  
 
Tarkastellaan vielä tarkemmin lauseketta m ja sen osamäärää: 
 

(5.8) 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
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−=−= −

−
−
−
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−

)/(
)/(1)/(1 1
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1
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1
1 x

k
x
k

x
k

x
kx

k
x
k

zv
zvbbm . 

 
 
Tehdään yksinkertaisuuden vuoksi vielä oletus, että kohortin kuolevuus on nolla, 
samoin muuttoliike ja merkitään:  
 

zzz x
j

x
j == −

−
1
1 ja  
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evv x
j

x
j −= −

−
1
1 , missä e on uusien eläkkeensaajien määrä eli eläkkeellä ol-

leiden erotus.  
 
Tällöin lauseke (5.8) voidaan esittää muodossa  
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Edellä olevasta seuraa, että esitetyssä tapauksessa eläkkeellä olevien muutos 
määrää kyseisen kohortin vaikutuksen lopputulokseen. 
 
Merkitään vielä 
 

1
1

−
−

= x
j

x
jx

j b
b

p . 

 
Schererin kaavaan sisältyy olettamus, että 10 ≤≤ x

jp . Tätä olettamusta ei 

voida pitää mitenkään yllättävänä ja se toteutuu käytännössä aina. Toisaalta niis-
sä ääritilanteissa, joissa olettamus ei päde, voidaan osamäärän arvo korvata ylä-
rajan arvolla yksi. 

Kaava antaa �kummallisen� tuloksen silloin, kun kahtena peräkkäisenä vuo-
tena (aineistossa 2002 ja 2003) asetetaan ikäluokittain väestö ja eläkkeellä ole-
vien määrä samoiksi kaikissa kohorteissa. Tällöin peräkkäisten vuosien tulos 
eroaa, mikä aiheutuu siitä, että vuoden 2002 laskelmassa otetaan huomioon vuo-
den 2001 lopun tilanne. Tämä esimerkki on kuitenkin teoreettinen.  

Esitetystä huolimatta kaavaa voidaan kritisoida ainakin siitä, että se antaa 
systemaattisesti liian korkeita arvoja eläkkeellesiirtymisiälle. Syy siihen on aina-
kin se, että kaavassa käytetyn suhdeluvun osoittajan ja nimittäjän kuolevuus on 
hyvin eritasoista eikä sitä oteta millään tavalla huomioon.  
Myös Helka Hytti ja Ilkka Nio ovat kritisoineet Schererin kaavaa71. He ovat 
todenneet muun muassa, että komission käyttämä laskentakaava ei täytä indi-

                                                                                                                                   
71 Hytti Helka ja Nio Ilkka (2004a). 
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kaattorille asetettuja vaatimuksia. Sitä ei ole helppo ymmärtää eikä se ole käyt-
tökelpoinen vertailuihin eri maiden tai ajankohtien välillä. Kritiikki kohdistuu 
pitkälti työvoimatutkimuksen aineiston soveltuvuuteen tämän mittarin käytössä, 
mutta osa kritiikistä kohdistuu myös itse menetelmään ja sen oikukkaaseen käyt-
täytymiseen työnjättöikämittarina. Yksityiskohtaisemmin kritiikki on esitetty 
luvussa 7.2. 

5.4.3  Nykyisiin odotelaskelmiin pohjautuva laskentakaava 
Edellä esitettyjen maakohtaisten määritelmien pohjalta työryhmässä (Haga, 
Kannisto, Svensson) tarkasteltiin myös seuraavaa laskentakaavaa eläkkeellesiir-
tymisiän odotteelle. Esitetyn mittarin vaihtoehtona on myös kaava (5.10), jossa 

lukua 
x
jA  laskettaessa kuolevuus eli muuttuja x

ky jätetään pois. Näistä vaihto-

ehdoista sitä, jossa kuolevuus on mukana (5.9), voidaan pitää todennäköisimpä-
nä valintana yhteiseksi mittariksi. 

 
Merkitään: 
x  = tarkasteluvuosi, 

x
jz   = vuoden x lopun maassa asuvat, joiden ikä vuoden x lopussa on j, 
x
jv   = vuoden x lopussa ei-eläkkeellä olevat, joiden ikä vuoden x lopussa on j, 
x
jp  = vuoden x lopussa eläkkeellä olevat, joiden ikä vuoden lopussa on j, 
x
je* = vuoden x aikana eläkkeelle siirtyneet (saadaan eläkekantojen erotuksena), 

joiden ikä vuoden lopussa on j, 
x
jy = kuolevuus (kuolemanvaara) vuonna x ikäryhmässä, joiden ikä vuoden 

lopussa on j, 

jf  = kuolevuuskerroin ikäryhmässä j =  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥

<

601

603

,
,

jkun

jkun
. 

 
Koko väestön ja eläkkeellä olevien kuolevuus eroavat. Tämä eläkkeellä olevien 
suurempi kuolevuus otetaan huomioon kuolevuuskertoimen jf  avulla. Kerroin 

pienentää virhettä, joka tehdään eläkkeelle siirtyneiden määrää laskettaessa. 
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Eläkkeelle siirtyneiden määrähän lasketaan kahden peräkkäisen vuoden lopussa 
eläkkeellä olleiden määrien avulla. 
 
Tällöin: 
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* x
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j

x
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x
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Tällöin eläkealkavuus x

je  eli eläkealkavuus vuonna x iässä j olisi muotoa: 

 
1
1

* /: −
−= x

j
x
j

x
j vee  

 
ja iässä j eläkkeelle siirtyvien määrä saataisiin kaavasta 
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                        (Kuolevuus mukana �vaihtoehto kuvissa 5.3�5.5) tai 
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                      (Ilman kuolevuutta �vaihtoehto kuvissa 5.3�5.5) 
 
ja eläkkeellesiirtymisiän odote 18-vuotiaalle on lukujen x

jA ikäkeskiarvo: 

∑∑
==

=
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18 /)(:

j

x
j

x
j

j

x AAjE . 

 
Todettakoon vielä, että 70-vuotiaan eläkkeelle siirtymisen todennäköisyytenä 
käytetään 1. Populaation suuruudeksi voidaan asettaa 1. Tästä seuraa, että 
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∑
=
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18
1

j

x
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Näin ollen eläkkeellesiirtymisiän odotteen kaava vuodelle x voidaan esittää seu-
raavassa muodossa: 

 

x
j

j

x AjE ∑
=

=
70

18
18 . 

 
Samoin kuin EU:n kaavaa, myös tätä tapaa voitaisiin käyttää yleisesti kansainvä-
lisissä vertailuissa. Se ei kuitenkaan poista maakohtaisia erillistarpeita. Suomen 
työeläkejärjestelmässä tarvitaan jatkossakin oma eläkkeellesiirtymisiän odote -
laskelma, jossa perusjoukon muodostavat työeläkevakuutetut. Esimerkiksi esite-
tyn kansainväliseen vertailuun soveltuvan mittarin 18 vuoden alaikäraja ei sovel-
lu hyvin työeläkejärjestelmän käyttöön, koska Suomessa on tavallista, että työ-
elämään siirrytään (eli tullaan työeläkevakuutuksen piiriin) vasta 20 vuoden iän 
jälkeen. Kaavan toimivuus edellyttää, että vakuutettujen kattavuus olisi alaikära-
jalla mahdollisimman lähellä sitä tasoa, johon se koko ikäluokan työuran aikana 
nousee. 

5.4.4  Vaihtoehtoisten mittarien vertailua Suomen aineistolla 
Pohjoismaisella työryhmällä on siis kolme vaihtoehtoista mittaria, joiden välillä 
pitäisi tehdä valinta. Suomen työssäkäyntitilaston aineistolla voidaan tutkia eri 
mittarien tuloksia. Kaikki kolme vaihtoehtoista kaavaa antavat yllättävän sa-
mankaltaiset tulokset. Kuvassa 5.3 nähdään eri vaihtoehtojen selviytymisfunktio 
vuoden 2003 aineistossa. Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa selviytymisfunktion 
muoto on hyvin samankaltainen. Tasoltaan mittariehdokkaista poikkeaa eniten 
se, jossa on otettu huomioon kuolevuus lukujen x

jA laskennassa. Ero aiheutuu 

siis lähinnä kuolevuudesta. 
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Kuva 5.3. Selviytymisfunktion muoto eri vaihtoehdoissa. 

 

Kuva 5.4. Eri vaihtoehdoilla lasketut 18-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän arvot. 

 
 
Kuvissa 5.4 ja 5.5 on esitetty eri mittarivaihtoehtojen tulokset 18-vuotiaalle ja 
50-vuotiaalle. Niiden perusteella havaitaan, että tulokset kaikissa kolmessa vaih-
toehdossa antavat samansuuntaisen tuloksen. Eri mittarit reagoivat siis saman-
suuntaisesti muutoksiin.  
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Tasoerot vaihtoehtojen välillä näyttävät pysyvän selkeinä. EU-malli antaa sys-
temaattisesti korkeimmat tulokset. Kuolevuuden (ks. kaava 5.9) sisältävä kaava 
tuottaa puolestaan matalimmat tulokset ja kaava, jossa kuolevuutta ei ole muka-
na (ks. kaava 5.10) tuottaa tuloksen näiden kahden mittarin välistä.  
 
Kuva 5.5. Eri vaihtoehdoilla lasketut 50-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän arvot. 

 
 
 
Näyttää siis siltä, että ei ole olemassa yhtä yksiselitteisesti parasta vaihtoehtoa, 
vaan eri malleissa on erilaisia ominaisuuksia, joiden välillä joudutaan tekemään 
valintoja. Todennäköistä on, että yhteinen mittari on sama kuin Suomen työelä-
kejärjestelmässä käytössä oleva eläkkeellesiirtymisiän odote. Kuitenkin vasta 
tulevaisuus näyttää, mihin valintaan lopulta päädytään. 
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6  Kuolevuus 

Tässä luvussa käsitellään kuolevuuden eli kuolemanvaaran merkitystä laskel-
massa. Kuolevuus voidaan ottaa huomioon useammalla eri tavalla tai se voidaan 
jättää huomiotta. Ensin katsotaan kuolevuuden käsittelytapoja. Sitten arvioidaan 
kuolevuuden vaikutusta lopputulokseen. Lopuksi tehdään yhteenveto eri vaihto-
ehdoista. 

6.1  Kuolevuuden käsittelytavat 

Eläkkeellesiirtymisprosessin lähtötilanteessa perusjoukkona ovat henkilöt, jotka 
eivät ole eläkkeellä tarkastelujakson alussa. Eläkkeelle siirtymisen tarkastelun 
kannalta henkilö joko siirtyy tai ei siirry eläkkeelle tarkastelujakson aikana. 
Eläkkeelle siirtymisen näkökulmasta henkilöllä on siis kaksi tilavaihtoehtoa 
aivan kuten kuolevuudessakin. Tilanne voidaan esittää kuvan 6.1 kaaviona. Ku-
van 6.1 mukaisesti toteutuu tilanne, jossa tilavaihtoehdot vastaavat suoraan kuo-
levuuden käsitettä. Tällöin laskenta voidaan suorittaa suoraan samalla tavalla 
kuin elinajan odotteessa korvaamalla kuolevuus eläkealkavuudella. 
 
Kuva 6.1. Vaihtoehdot tilojen välisille siirtymille. 

 
 
Toisaalta kuvan 6.1 tilavaihtoehdot voidaan esittää myös kuvan 6.2 mukaisena 
kaaviona, jossa on yhdistetty tilavaihtoehdot 1 ja 2. Jälkimmäisessä tilanteessa 
siirtymätiloja �ei eläkettä� -tilasta on kolme. Tämä vastaa Eläketurvakeskuksen 
eläkkeellesiirtymisiän odotteen kaavaa. Siinä otetaan huomioon se, että tarkaste-
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lujaksolla kuollut �ei eläkettä� -tilassa ollut henkilö ei voi enää siirtyä eläkkeel-
le. Ajatuksena on, että kaikilla vuoden alussa �ei eläkettä� -tilassa olevilla ei ole 
koko tarkastelujakso käytettävissä eläkkeelle siirtymiseen, vaan �ei eläkettä� 
-tilassa kuolleilla on ollut tämä mahdollisuus keskimäärin puolet tarkastelujak-
sosta. 
 
Kuva 6.2. Vaihtoehdot tilojen välisille siirtymille. 

 
 
 
Eläketurvakeskuksen kaavassa kuolevuus pienentää synteettisen kohortin kokoa 
tilastovuoden kohorttikohtaisten kuolevuuksien verran selviytymisfunktiota las-
kettaessa. Kuolevuus vaikuttaa kaavassa samalla tavalla kuin eläkealkavuuskin. 
Odotetta laskettaessa vakuutettujen perusjoukkona käytetään edellisen vuoden 
lopun ei-eläkkeellä olevia vakuutettuja, jotka olivat tuolloin elossa. Tämä on 
yksi perustelu kuolevuuden ottamiselle mukaan kaavaan. 

Eläketurvakeskuksen menetelmän taustalla on tarve saada eläkkeellesiirty-
misiän odotetta koskevan laskelman tulokset mahdollisimman nopeasti. Jos las-
kelmassa käytettäisiin tarkasteluvuoden vakuutettujen keskimäärää, se edellyt-
täisi tietoa myös tarkasteluvuoden lopun vakuutetuista, joka saadaan vasta tar-
kasteluvuotta seuraavan vuoden lopulla.  

6.2  Miksi kuolevuus voitaisiin poistaa kaavasta 
 
Eläketurvakeskuksen menetelmällä saadaan käyttökelpoinen mittari eläkkeelle-
siirtymisiälle. Toisaalta voidaan todeta, että menetelmä toimii myös ilman kuo-
levuutta. Kuolevuuden poisjättämistä kaavasta voidaan perustella seuraavasti: 
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1) Kuolevuuden vaikutus lopputulokseen on pieni ja se heijastuu vain ta-
soon, ei ajalliseen muutokseen. 

2) Kuolevuus vaikuttaa odotteen tasoon ja kohtelee tämän vuoksi eri ryh-
miä eri tavalla; esimerkiksi miesten ja naisten tasoero selittyy osittain 
erilaisella kuolevuudella, sama ilmiö vaikeuttaa myös sektorikohtaista 
vertailua. 

3) Kuolevuutta ei voida laskea kovin pienille ryhmille (esimerkiksi eri la-
kien mukaan eritellen) ikäluokkakohtaisesti sukupuolen mukaan siten, 
että se kuvaisi kuolemanvaaraa jokaisessa ikäluokassa oikein. 

4) Kuolevuuden laskemiseksi yli 65-vuotiaille ei ole käytettävissä aineistoa 
lähivuosina. 

5) Jos käytettäisiin vakuutettujen keskiväkilukua, se sisältäisi kuolevuuden.  
6) Myös ilman kuolevuutta kaava saa matemaattisen tulkinnan, koska kaa-

van tuottama tulos on riippuvainen vain ja ainoastaan eläkkeelle siirty-
misistä eri ikäryhmissä. 

 
Seuraavassa tarkastellaan perusteluja näille argumenteille.  

6.2.1  Kuolevuudella pieni vaikutus ja se heijastuu vain tasoon 
Kuolevuustarkastelu koskee vain aktiivi-ikäisiä (25�65-vuotiaat). Kuolevuus on 
tällä ikävälillä suhteellisen vähäistä ja kasvaa selvästi vasta vanhemmissa ikä-
luokissa. Lisäksi työeläkejärjestelmän vakuutettujen kuolevuus on väestön kuo-
levuutta pienempi.72 

Kuvassa 6.3 on esitetty rinnakkain koko työeläkejärjestelmän eläkkeellesiir-
tymisiän odotteet laskettuna peruskaavalla ja kaavalla ilman kuolevuutta. Kuvas-
sa 6.4 on esitetty 50-vuotiaan odote vastaavalla tavalla. Kuvista nähdään, että 
kuolevuuden vaikutus eläkkeellesiirtymisiän odotteeseen on suuruusluokkaa 0,2 
vuotta (25-vuotiailla) ja 0,1 vuotta (50-vuotiailla). Vaikutusta ei voida pitää ko-
vin merkittävänä. 

 
 

                                                                                                                                   
72 Suomen tilastollinen vuosikirja 2005, taulukko 146 s. 91 ja Yksityisen sektorin työsuh-
detilastot vuonna 2003 (2004), taulukko 12.1 s. 46. 
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Kuva 6.3. Odotteen ja odotteen ilman kuolevuutta arvot vuosina 1996�2004, 
koko työeläkejärjestelmä. 

 
 
Kuvien perusteella havaitaan myös, että kuolevuuden vaikutus on vuosittain 
likipitäen samaa tasoa. Kuolevuus muuttuu hitaasti, joten kaavassa käytetään 
vuodesta toiseen käytännössä samansuuruisia kuolemanvaaralukuja. Tämän 
vuoksi kuolevuudella ei ole vaikutusta ajassa tapahtuvaan muutokseen eläkkeel-
lesiirtymisiässä. Jos kuolevuus jätetään pois, eläkkeellesiirtymisiän odotteen 
arvot nousevat 0,1�0,2 vuotta. Ero kaavojen välillä on sitä pienempi, mitä van-
hempia ikäryhmiä tarkastellaan. Kuolevuuden kokonaisvaikutus on sitä pienem-
pi, mitä lähemmäksi kaavan 65 vuoden pääteikää tullaan. On siis luonnollista, 
että 50-vuotiaan odotteen laskennassa erot ovat pienempiä kaavojen välillä kuin 
25-vuotiaan odotteen tuloksissa. Sen sijaan odotteen muutoksiin eri vuosien 
välillä sillä ei ole vaikutusta. 

Jos tarkasteltava aikaväli on hyvin pitkä (useita kymmeniä vuosia), kuole-
vuuden vaikutus lopputulokseen saattaa hieman muuttua. Tällöin eläkkeellesiir-
tymisiän muuttumiseen vaikuttaisi myös jokin muu kuin eläkkeelle siirtyneiden 
ikä, tässä tapauksessa kuolevuuden muuttuminen.  
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Teoriassa on mahdollista myös, että eläkkeelle siirtymisessä ei tapahdu mitään 
muutosta, mutta eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvo muuttuu, koska kuolevuu-
dessa tapahtuu muutoksia. Kuolevuudessa voi tapahtua myös yllättäviä muutok-
sia.  
 
Kuva 6.4.  50-vuotiaan odotteen ja odotteen ilman kuolevuutta arvot vuosina 
1996�2004, koko työeläkejärjestelmä.  

 
 
 
Liitteissä 1 (peruskaavan mukaiset odotteen arvot) ja 3 (odotteen arvot ilman 
kuolevuutta) on esitetty ikäluokittainen erittely. Niiden perusteella esitetyt pää-
telmät pätevät myös muihin ikäryhmiin.  

6.2.2  Kuolevuus vaikuttaa odotteen tasoon ja kohtelee eri ryhmiä 
eri tavalla 

On tiedossa, että kuolevuus eri ryhmillä voi olla hyvinkin erilainen. Esimerkiksi 
alle 65-vuotiaiden miesten kuolevuus on korkeampaa kuin naisten ja yksityisen 
sektorin työntekijöiden kuolevuus on korkeampaa kuin julkisen sektorin.  

Kuvissa 6.5 ja 6.6 on esitetty odotelaskelmat kuolevuuden kanssa ja ilman 
sukupuolen mukaan eriteltynä. Niiden perusteella voidaan todeta esimerkiksi se, 
että miesten korkeamman kuolevuuden tason vuoksi ero miesten arvoissa on 
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suurempi kuin naisten. Kuolevuus vaikuttaa siis odotteen tasoon enemmän mie-
hillä kuin naisilla. Kuvissa on sama skaalaus vaikka y-akselin arvot eroavatkin. 
 
Kuva 6.5. Odotteen peruskaavan ja kaavan ilman kuolevuutta arvot miehillä ja 
naisilla vuosina 1996�2004, koko työeläkejärjestelmä. 

 
 
Miesten korkeampi kuolevuus laskee siis miesten eläkkeellesiirtymisiän mittarin 
tasoa enemmän kuin naisten tasoa. Jos kuolevuus otetaan huomioon odotteen 
kaavassa nykyisellä tavalla73, ero sukupuolten välillä on suurempi kuin silloin, 
jos kuolevuutta ei oteta huomioon.  

Sektorikohtaisessa tarkastelussa yksityisen sektorin kuolevuus on julkisen 
sektorin kuolevuutta korkeampi. Työeläkelaeista LEL:n piirissä kuolevuus on 
likimain kaksinkertainen muihin verrattuna.74   

Koska ensisijainen kiinnostuksen kohde on vain eläkkeellesiirtymisikä, on 
ongelmallista, jos jokin muu seikka vaikuttaa mittarin arvoon. Tämän vuoksi 
olisi perusteltua jättää kuolevuus pois eläkkeellesiirtymisiän odotteen kaavasta. 
Kuolevuuden käyttö kaavassa vääristää tulosta aina, kun tehdään vertailua eri 
                                                                                                                                   
73 Nykyisin miehille käytetään miesten kuolevuutta ja naisille naisten kuolevuutta. Ne 
eroavat toisistaan. Katso esimerkiksi Yksityisen sektorin työsuhdetilastot vuonna 2003 
(2004). 
74 Yksityisen sektorin työsuhdetilastot vuonna 2003 (2004) ja Valtion eläketurva, Palve-
luksessa olleet henkilöt 2003 (2004). 
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populaatioiden välillä. Vääristymän suuruus riippuu kuolevuuseroista vertailta-
vissa populaatioissa.  

Jos kutakin populaatiota seurataan vain ajassa eikä tehdä vertailuja eri popu-
laatioiden välillä, ongelmaa ei ole. 
 
Kuva 6.6. 50-vuotiaan odotteen peruskaavan ja kaavan ilman kuolevuutta arvot 
miehillä ja naisilla vuosina 1996�2004, koko työeläkejärjestelmä. 

 
 

6.2.3  Kuolevuutta ei voida laskea kaikille pienemmille ryhmille 
Kuolevuuden laskeminen siten, että se aidosti kuvaa kuolemanvaaraa, ei ole 
pienelle perusjoukolle mahdollista. Kuolemanvaaraa kuvaavat luvut pitäisi kyetä 
laskemaan tarkasteltavan joukon jokaiselle kohortille erikseen. Tämä voidaan 
kiertää vain käyttämällä yleisiä kuolemanvaaralukuja. 

6.2.4 Kuolevuuden laskemiselle yli 65-vuotiaille ei ole aineistoa 
lähivuosina 

Oman erityisongelmansa aiheuttaa vuoden 2005 eläkeuudistuksessa käyttöön-
otettu joustava vanhuuseläkeikä. Ongelmaksi muodostuu se, että 65-vuotiaiden 
ja sitä vanhempien vakuutettujen kuolevuuden laskemiseksi tarvittava aineisto 
saadaan vasta joidenkin vuosien kuluttua. Vuoden 2004 lopussa 65-vuotiaat ja 
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sitä vanhemmat olivat vanhan lainsäädännön vuoksi vanhuuseläkkeellä. Oletet-
tavasti heistä hyvin harva palaa työelämään. Tämä voidaan kiertää vain käyttä-
mällä yleisiä kuolemanvaaralukuja, jotka todennäköisesti poikkeavat tämän jou-
kon todellisesta kuolemanvaarasta. 

Näin ollen esimerkiksi 66-vuotiaiden työssä käyvien määrästä saadaan en-
simmäiset todelliset tiedot, kun ensimmäiset eläkeuudistuksen voimaantulon 
jälkeen 65 vuotta täyttäneet ovat 66-vuotiaita. Tämä tapahtuu vuonna 2006, jo-
ten tilastotiedot ovat saatavilla loppuvuodesta 2007. Todellisuudessa tämäkään 
ei riitä, koska on oletettavaa, että ensimmäisinä vuosina aktiivien piiri tulee ole-
maan niin pieni, ettei sen perusteella laskettu kuolevuus kuvaa todellista kuole-
manvaaraa. Näillä ikäluokilla on ollut useita eri mahdollisuuksia siirtyä eläk-
keelle jo aiemmin, joten joukko on hyvin pieni ja monella tavalla valikoitunut. 
Viime vuosina ei-eläkkeellä olevia 64-vuotiaita on ollut alle 20 prosenttia ikä-
luokasta75. 

6.2.5  Keskiväkiluvun käyttö sisältäisi kuolevuuden huomioon 
ottamisen 

Kuolevuuden vaikutus on mahdollista ottaa huomioon siten, että vuoden alun 
vakuutettujen sijasta käytettäisiin vakuutettujen keskimäärää eli elossa olevien 
vakuutettujen vuoden alun ja lopun keskiarvoa. Tällöin kuolevuus tulisi otetuksi 
huomioon vakuutettujen määrän kautta. 

Kuten jo aiemmin on todettu, vakuutettujen keskimäärä voidaan kuitenkin 
laskea vasta tarkasteluvuotta seuraavan vuoden lopulla. Periaatteessa vakuutettu-
jen keskimäärä tarkasteluvuodelle voitaisiin laskea arvioimalla aiemman kehi-
tyksen perusteella vakuutettujen määrä tarkasteluvuoden lopussa.  

Arvio voitaisiin tehdä esimerkiksi käyttämällä edellisen vuoden eläkkeelle 
siirtymisen ja kuolemisen todennäköisyyksiä. Näin ei kuitenkaan voida tehdä, 
koska eläkelainsäädäntöön tehtävät muutokset (esimerkiksi ikärajamuutokset) 
koskevat tiettyä syntymävuosiluokkaa ja sitä nuorempia. Sen sijaan sitä van-
hemmat säilyttävät oikeuden etuuteen, johon heillä on ollut aiemmin oikeus. 
Koska eri kohorttien eläkeoikeudet ovat erilaisia, arvion pohjana ei voida aina 
käyttää luotettavasti vanhemman kohortin kehitystä.   

                                                                                                                                   
75 Suomen työeläkkeensaajat vuonna 2004 (2005). 
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Toisaalta arvio voitaisiin tehdä myös siten, että otetaan huomioon tarkasteluvuo-
den eläkkeelle siirtyneet ja vähennetään heidät vuoden lopun vakuutetuista. Li-
säksi vuoden alun joukosta vähennettäisiin edellisen vuoden kuolevuuden perus-
teella kuolleiden määrä. Näin saadaan kyllä käyttökelpoinen vakuutettujen mää-
rän arvio tarkasteluvuoden lopulle vanhemmissa ikäluokissa. Nuorten kohdalla 
tämä menettely ei kuitenkaan toimi. Arvio sisältää suuren epäonnistumisriskin. 
Vuodesta toiseen saattaa tapahtua merkittäviäkin muutoksia uusien vakuutetuiksi 
tulevien kohdalla joko työeläkelainsäädännön (esimerkiksi eläkeuudistus 2005, 
aiemmin pätkätyölait ja ketjutussäännökset) tai työmarkkinatilanteen muutosten 
vuoksi (esimerkiksi 1990-luvun alun lama).  

On siis vaikea löytää systemaattista, selkeää ja yksikäsitteistä tapaa arvioida 
vuoden lopun vakuutettujen määrää. Arviointi on myös erityisen vaikeata laki-
muutosten voimaantulotilanteissa. Samalla odote muuttuisi tilastotiedosta en-
nakkotiedoksi. Koska vakuutettuja ei ole saatavissa halutussa aikataulussa, ai-
noaksi luontevaksi tavaksi jää Eläketurvakeskuksen käyttämä vuoden alun ei-
eläkkeellä oleva vakuutettujen piiri.  

6.3  Kaavan tulkinta ilman kuolevuutta 

Vaikka eläkkeellesiirtymisiän odotteen kaavasta jätetään kuolevuus pois, kaava 
antaa silti mittarille tilastollisen tulkinnan. Tällöin kaavan antama tulos on riip-
puvainen ainoastaan eläkkeelle siirtymisistä (eläkealkavuuksista je ) ja siirty-

misi�istä. Toisaalta tulkinta myös vaikeutuu: kyseessä ei ole enää �oikea väes-
tökohortti�, josta osa kuolee ikääntyessään. Eräs perustelu kuolevuuden ottami-
selle huomioon on, että vakiintuneessa tilassa eläkkeellesiirtymisiän keskiarvo ja 
odote lähestyvät toisiaan ja ovat lopulta samoja. Vakiintuneessa tilassa vallitsee 
vuosikymmeniä tilanne, jossa syntymäkohorttien koko pysyy samana ja kuole-
vuus ja eläkealkavuus vakioituvat. Ilman kuolevuutta taso poikkeaisi tässäkin 
tilanteessa keskiarvosta. 
 
Ilman kuolevuutta kaava olisi muotoa: 
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Iässä j eläkkeelle siirtyvien määrä saadaan kaavasta 
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 Tällöin eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle on lukujen Aj ikäkeskiarvo: 
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Todetaan vielä, että 65-vuotiaan eläkkeelle siirtymisen todennäköisyytenä käyte-
tään 1. Koska synteettisen kohortin määräksi voidaan asettaa 1, siitä seuraa, että 
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Näin ollen kaava voidaan esittää seuraavassa muodossa: 
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Tämä merkitsee sitä, että eläkkeellesiirtymisiän odote voidaan tulkita eläkkeelle-
siirtymisiän odotusarvoksi. Näin kaava saa tilastollisesti perusteltavissa olevan 
tulkinnan, joka tosin poikkeaa väestöteorian mukaisesta. Kun lopputulos on riip-
puvainen vain eläkkeellesiirtymisi�istä ja eläkkeelle siirtyneiden osuuksista va-
kuutetuista, eläkkeellesiirtymisiän odote on harhaton estimaatti eläkkeellesiirty-
misiälle. 

6.4  Yhteenveto 

Esitetyin perustein voisi hyvin harkita kuolevuuden jättämistä pois eläkkeelle-
siirtymisiän odotteen kaavasta. Tällöin eläkkeellesiirtymisiän odote vastaisi kä-
sitteellisesti eläkkeellesiirtymisiän odotusarvoa. Samalla tosin menetetään peri-
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aatteellinen rinnastus siihen, miten väestön tai ei-eläkkeellä olevien määrä muut-
tuu iän myötä (kuolevuuden osalta). 

Jos kuolevuus halutaan kuitenkin säilyttää kaavassa, paras tapa sen ottamisel-
le huomioon olisi jonkin peruskuolevuuden käyttäminen. Silloin laskettaisiin 
jokin teoreettinen kuolevuus esimerkiksi koko työeläkejärjestelmän tasolla ja 
käytettäisiin sitä kaikille ryhmille � niin miehille kuin naisille, samoin myös 
yksityiselle ja julkiselle sektorille. Tällöin kuitenkin tulkintavirheiden mahdolli-
suus kasvaa, koska kuolevuus on tosiasiassa erilainen eri ryhmillä. Samalla työ-
eläkejärjestelmän yleisen kuolevuuden käyttäminen johtaa tiettyyn epätäsmälli-
syyteen kaavan sisällön ja käytetyn aineiston välillä.  

Toisaalta se eliminoi eläkkeellesiirtymisiän kannalta toisarvoisen seikan vai-
kutuksen eri ryhmien vertailusta. Sen vuoksi sitä voidaan pitää käyttökelpoisim-
pana tapana ottaa kuolevuus huomioon. Kuolevuus pitäisi siis laskea varsin ylei-
sellä tasolla. Sitä ei pitäisi laskea esimerkiksi sukupuolittain, mikä on kaavan 
luonteen kannalta �outoa� miesten ja naisten välisen kuolevuuden suuren eron 
vuoksi. Tämä osoittaa kuolevuuden käytön ongelmallisuuden kaavassa. Luon-
nollisilla (todellisilla) kuolevuuksilla käytettynä se vaikeuttaa esimerkiksi suku-
puolten välisen eron tulkintaa eläkkeellesiirtymisiässä. 
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7  Eläkkeellesiirtymisikä, työnjättöikä ja 
työllisen ajan odote 

Luvussa tarkastellaan lyhyesti työnjättöiän ja työllisen ajan mittaamista. Työn 
jättäminen on yhteiskunnan kannalta yhtä olennainen tapahtuma kuin eläkkeelle 
siirtyminenkin. Problematiikka kummankin ilmiön ikämittarissa on sama. 

7.1  Käytettyjä mittareita 

Eläkkeellesiirtymisikä on erityisesti eläkepolitiikan ja eläkejärjestelmien näkö-
kulmasta tärkeä mittari. Työllisyyspolitiikan kannalta on tärkeää mitata työstä 
poistumista eli työnteon lopettamisikää, lyhyemmin työnjättöikää. Asiaa voidaan 
tarkastella myös työllisen ajan pituuden näkökulmasta. 

Eläkkeellesiirtymisikä ja työnjättöikä ovat eri asioita. Esimerkiksi henkilö, 
joka on jäänyt työttömäksi vuonna 2004 ollessaan 57-vuotias, pääsee työttö-
myyseläkeputkeen. Täytettyään 60 vuotta hänellä on mahdollisuus siirtyä työt-
tömyyseläkkeelle. Tässä tapauksessa työjättöiäksi tuli 57 vuoden ikä ja eläkkeel-
lesiirtymisiäksi työttömyyseläkkeen alaikäraja 60 vuotta. Työkyvyttömyyselä-
kettä taas edeltää sairauspäivärahakausi, minkä jälkeen vasta siirrytään eläkkeel-
le. Tämäkin merkitsee sitä, että eläkkeellesiirtymisikä on korkeampi kuin työn-
jättöikä.  

Toisaalta eläkkeellä oleva saattaa tehdä työtä tai työssä käyvä saattaa saada 
eläkettä. Jos eläkeuudistuksen 2005 perustavoitteet toteutuvat, työnteon lopetta-
minen ja eläkkeelle siirtyminen myöhentyvät. Samalla pitenee myös aika, jolloin 
työnteko ei ole enää välttämättä täysiaikaista, vaan esimerkiksi osa-aikaista tai 
pätkätyötä ja ehkä vain toimeentuloa tukevaa. Työskentely myös vanhuuseläk-
keellä ollessa lisääntynee.  

Koska selkeät rajat eri tilojen välillä ovat häviämässä, määrittelytarve eri tilo-
jen välillä kasvaa. Samalla riski määrittelyeroista eri mittarien välillä kasvaa. 
Tulevaisuudessa tarvittaneen myös uusia mittareita antamaan lisätietoa näistä 
ilmiöistä. Tällaisia indikaattoreita onkin jo otettu käyttöön. Näillä voidaan mitata 
mm. työuran tai elämänkaaren eri vaiheita useista eri näkökulmista. Tällaisia 
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mittareita ovat esimerkiksi eläkkeellesiirtymisikä ja työnjättöikä, samoin työs-
kentelyvolyymi sekä yleensäkin työn tekemisen ja eläkkeellä olemisen tilojen 
keskinäinen suhde (ajallisesti tai rahassa). Koska ilmiötä mitataan useilla eri 
mittareilla, jotka perustuvat eri aineistoihin ja erilaisiin lähtökohtiin, niitä ei voi 
verrata suoraan keskenään, vaan ne pitää tulkita toisiaan täydentäviksi. Tässä 
luvussa tarkastellaan muutamia mittareita, joita tälle alueelle on viime vuosina 
kehitetty. 

7.2  Euroopan Unionin raportoima työmarkkinoilta 
poistumisikä 

Euroopan Unionissa käytössä oleva työmarkkinoilta poistumisikä (average age 
of withdrawal from labour market76) on Suomessa vuoden korkeampi kuin 50-
vuotiaiden eläkkeellesiirtymisiän odote77. Tällainen tulos on erikoinen ja syitä 
tähän on useita. Niiden tarkastelu antaa hyvän kuvan tähän alueeseen liittyvistä 
ongelmista.  

Komissio käyttää raportissaan (Council of the European Union, 2003) alun 
perin ILO:n ja OECD:n piirissä kehitettyä mittaustapaa (Scherer 200278), jota se 
on edelleen kehittänyt. Keskimääräinen työmarkkinoilta poistumisikä lasketaan 
ikäluokkakohtaisten työvoimaosuuksien perusteella ja se kuvaa kyseisenä vuon-
na työmarkkinoilta (työvoimasta) poistuneiden henkilöiden keski-ikää.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
76 Adequate and sustainable pensions (2003). 
77 Kannisto Jari ym. (2003). 
78 Scherer Peter (2002). 
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Työnjättöiän kaava 
Kaavassa otetaan huomioon työvoimaosuuksien muutos vuodesta toiseen ikä-
luokittain ehdollisena todennäköisyytenä. Tehdään seuraavat merkinnät 

 
age =  tarkasteltavan kohortin ikä, 
year =  tarkasteluvuosi, 
a(age,year) =  kohortin työvoimaosuus, 

stay
yearagep ,  =  todennäköisyys pysyä työmarkkinoilla iässä age vuonna year, 
staynot

yearagep −
,  = todennäköisyys olla työmarkkinoiden ulkopuolella iässä age 

vuonna year, 
be

yearagep ,  = todennäköisyys pysyä työmarkkinoilla ikään age vuonna 

year, 
staynotbutbe

yearagep −−−
,  = todennäköisyys poistua työmarkkinoilta iässä age vuonna 

year. 
 
Todennäköisyys pysyä työmarkkinoilla tiettynä vuonna tietyssä iässä saadaan: 

 
(7.1) .10);1,1(/),(: ,, ≤≤−−= stay

yearage
stay

yearage pyearageayearageap  

 
Tällöin todennäköisyys olla työmarkkinoiden ulkopuolella tietyssä iässä on  

 
(7.2) stay

yearage
staynot

yearage pp ,, 1: −=− . 

 
Todennäköisyys pysyä työmarkkinoilla tietyssä iässä on sama kuin todennäköi-
syys pysyä työmarkkinoilla teoreettisesta aloitusiästä tiettyyn ikään (miinus yk-
si). Mittarissa aloitusiäksi on asetettu 50 vuotta. Oletuksena siis on, että ennen 
50 vuoden ikää kukaan ei ole poistunut työmarkkinoilta. Tällöin todennäköisyys 
pysyä työmarkkinoilla tiettyyn ikään (esimerkiksi 64) on: 

 
(7.3) stay

year
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year
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year
stay

year
stay

year
stay

year
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year ppppppp ,63,62,53,52,51,50,64 ...: ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= . 
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Työmarkkinoilta poistumisen todennäköisyys tietyssä iässä on vastaavasti yhtä-
löiden (7.2) ja (7.3) tulo:  

 
(7.4) staynot

yearage
be

yearage
staynotbutbe

yearage ppp −−−− ⋅= ,,, : . 

 
Oletuksena on, että tietystä iästä eteenpäin todennäköisyys pysyä työmarkkinoil-
la on nolla (71-vuotiaat ja sitä vanhemmat). Toisin sanoen yläikäraja on 70 vuot-
ta, jolloin kaikki jäljellä olevat siirretään kaavassa pois työmarkkinoilta. Tällä 
olettamuksella työmarkkinoilta poistumisen todennäköisyyksien staynotbutbe

yearagep −−−
,  

summa on 1 ikävälillä 50�70 vuotta. 
 
Ikä painotetaan työmarkkinoiden jättämisen todennäköisyydellä: 
 

agep staynotbutbe
yearage ⋅−−−

,  . 

 
Summaamalla yli kaikkien ikäryhmien saadaan työnjättöiän keski-arvo: 
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Dynaamisessa laskennassa79 käytetään tietoa eri syntymäkohorttien työvoi-
maosuuksien muutoksista iän mukaan. Komission raportoimat luvut ovat netto-
lukuja, toisin sanoen ne ottavat huomioon ei vain työmarkkinoilta poistumisen, 
vaan myös sen, että työmarkkinoille voidaan palata varttuneemmassa iässä. Lu-
vut on laskettu 50 vuoden iästä lähtien eli on oletettu, että kukaan ei vetäydy 
työstä sitä ennen. Yläikäraja on 70 vuotta, jolloin viimeisetkin jättävät työn.  

                                                                                                                                   
79 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n ensimmäisissä laskelmissa työstäpoistumisiän las-
kentatapa oli staattinen: laskennan perustana käytettiin tiettynä vuonna havaittuja ikä-
luokkakohtaisia työvoimaosuuksia. Staattinen laskentatapa olettaa, että osuudet ovat kai-
killa syntymäkohorteilla samassa iässä samanlaiset eli periaate on sama kuin elinajan 
odotteen laskennassakin. Näin ei asia kuitenkaan yleensä ole. Kyseessä ei siis ole ennuste: 
esimerkiksi myöhemmin syntyneiden ikäluokkien työvoimaosuudet tietyssä iässä poik-
keavat melkoisella varmuudella aiemmin syntyneiden ikäluokkien työvoimaosuuksista. 
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Eläketurvakeskuksen raportissa80 esitetään seuraavia perusteita mittarien tuotta-
mien lukujen eroille: 
 

1. Eläkkeelle siirtyminen ei ole sama asia kuin työmarkkinoilta poistumi-
nen. Henkilö on työmarkkinoilla, jos hän on työllinen tai työtön. Kuu-
luakseen työvoimatutkimuksen mukaisesti työllisiin riittää hyvin pieni-
kin työpanos. Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt an-
siotyötä jonkin verran (vähintään tunnin) rahapalkkaa tai luontaisetua 
vastaan tai voittoa saadakseen tai ollut tilapäisesti poissa työstä esim. 
määräajaksi lomautettuna. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai 
perheenjäsenen yrityksessä palkatta avustavia. Jos henkilö on tutkimus-
viikon aikana työtä vailla, on työhön käytettävissä sekä on etsinyt työtä 
neljän viimeisen viikon aikana, hän on puolestaan työtön. Koska työttö-
myys edellyttää aktiivista työnhakua, pitkäaikaistyöttömät luetaan usein 
työmarkkinoiden ulkopuolella oleviksi. 

 
2. EU:n laskelmissa ihmiset �pakotetaan� eläkkeelle vasta 70 vuoden iässä, 

kun taas odotettavissa olevan eläkkeellesiirtymisiän laskelmassa viimei-
setkin �pakotetaan� eläkkeelle 65 vuoden iässä.  

 
3. Unionin luvut ovat nettolukuja, toisin sanoen työlliseksi voi palata esi-

merkiksi eläkkeellä ollessa. 
 

4. Eläkkeellesiirtymisikää ja työmarkkinoilta poistumisikää kuvaavien mit-
tareiden tuntuvaan eroon voi olla syynä niiden taustalla olevien työ-
markkinatilojen osittainen päällekkäisyys. Eläkkeellesiirtymisiän odote 
painottaa eläkkeelle siirtymistä. Eläkkeellesiirtymisiäksi määritellään se 
ikä, jolloin vakuutetun oikeus eläkkeen nostamiseen alkaa. Se ei riipu 
eläkkeen suuruudesta eikä henkilön muusta toiminnasta. Työmarkkinoil-
ta poistumisikä painottaa puolestaan toista �ääritilannetta�. Eläkkeelle 
siirtyvän henkilön työ päättyy vasta silloin, kun työnteko alittaa edellä 

                                                                                                                                   
80 Kannisto ym (2003). 
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mainitun tietyn alarajan, riippumatta siitä saako yksilö eläkettä vai ei. 
Näiden määritelmien �väliin� jää työn ja eläkkeelläolon yhtäaikaisuus. 
Työttömyyden määrittely on myös ongelmallinen. Eläkkeellesiirty-
misiän odotteessa ratkaisevaa on työttömyyseläkkeelle siirtymisen ajan-
kohta. Työvoimatutkimuksen työtön voi poistua työmarkkinoilta jo en-
nen tätä. 

7.3  Työllisen ajan odote eli työllisen ajan pituus elinkaarella 

Ns. aktiivin elämänvaiheen tarkasteluun tarvitaan kaksi toisiaan täydentävää 
näkökulmaa; eläkejärjestelmän ja työmarkkinoiden81. Kuten jo edellä on todettu, 
työmarkkinoilta poistumisikä on eri asia kuin eläkkeellesiirtymisikä, vaikka ne 
kansainvälisissä vertailuissa joskus rinnastetaankin samoiksi. Pääasiallisen läh-
teen työmarkkinoilta poistumisiän mittaamiseen muodostavat Tilastokeskuksen 
aineistot. Tällaiseen tarkasteluun sopii erityisesti kansainvälisesti yhdenmukaisin 
perustein kerättävä työvoimatutkimuksen aineisto.  

Suomessa erityisesti Helka Hytti ja Ilkka Nio ovat tutkineet erilaisia työnjät-
töikämalleja. He ovat osoittaneet puutteita kansainvälisesti käytetyssä OECD:n 
ja ILO:n mittarissa. Koska heidän havaintonsa ovat merkittäviä, on aiheellista 
tarkastella niitä hieman tarkemmin. 

Hytti ja Nio ovat arvioineet EU:n työnjättöikämittaria Suomen Tilastokes-
kuksen työvoimatutkimuksen aineistolla, jonka mukaan EU:n indikaattori antaa 
mielikuvan korkeasta keskimääräisestä työvoimasta poistumisiästä82. He totea-
vat, että komission mittarilla työnjättö olisi aikaistunut likimain vuodella vuo-
sien 2002�2003 välisenä aikana. Samana aikana kuitenkin samasta työvoimatut-
kimuksen aineistosta lasketut ikääntyvien työllisyysasteet ja työvoimaosuudet 
ovat voimakkaasti kohonneet. Tulos vaikuttaa intuitiivisesti ristiriitaiselta. Hei-
dän arvionsa mukaan EU:n käyttämässä laskentatavassa onkin monia sisällöllisiä 
ja teknisiä heikkouksia, joiden vuoksi mittari ei sovellu Suomen osalta työmark-
kinoilta poistumisiän seurantaan. Seuraavassa Hytin ja Nion keskeiset perustelut 
(suora lainaus83): 

                                                                                                                                   
81 Hytti Helka ja Nio Ilkka (2004a). 
82 Hytti Helka ja Nio Ilkka (2004a). 
83 Hytti Helka ja Nio Ilkka (2004a). 
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− Komission käyttämä laskentakaava ei täytä indikaattoreille asetettuja 

vaatimuksia, ei niiden helposta ymmärrettävyydestä eikä käyttökelpoi-
suudesta vertailuihin eri maiden tai ajankohtien välillä. Tulkinta on yli-
päätään hankalaa ja vertailuille ei ole pohjaa, kun indikaattori ei ota 
huomioon ikääntyvien työvoimaosuuksien tasoeroja jäsenmaiden välillä. 
Kun lähtötasoksi kiinnitetään 49-vuotiaiden työvoimaosuus, ei esimer-
kiksi Ruotsissa, sen ikääntyvien noin 68 prosentin työllisyysasteesta 
huolimatta, ole vielä saavutettu EU:n keskimääräistä työurien tavoitetta. 
Lähtötason vakioinnin takia myöskään miesten ja naisten lukuja ei voida 
verrata keskenään. 

− Suomea koskevat estimoinnit osoittivat, ettei komission mittaustapa so-
vellu myöskään kehityksen suunnan arviointiin. Ikääntyvien työlli-
syysasteet ja työvoimaosuudet ovat kohonneet viime vuosina nopeasti. 
Niiden tasomuutoksen tarkastelu osoittaa, että työurat ovat tosiasiassa 
pidentyneet. Vuositason seurannassa dynaaminen laskentamalli ei pysty 
havainnoimaan toteutunutta muutosta. 

− Dynaamisen laskentatavan indikaattori on altis satunnaisuuksille ja joh-
taa helposti virheellisiin johtopäätöksiin. Se käyttäytyy oikukkaasti 
etenkin silloin, kun työllisyyskehitys ei ole tasaista tai ilmiön mittaami-
seen liittyy otantavirhettä. Työvoimaosuuksien nousun suhdanneluon-
teinen hidastuminen parina viime vuonna näyttääkin niiden sitä edeltä-
neen erittäin nopean kohoamisen jälkeen johtaneen keskimääräisen työ-
voimasta poistumisiän laskuun. Dynaamisessa laskentatavassa epävakai-
suutta aiheuttaa erityisesti kohorttivaikutuksen sekoittuminen satunnais- 
ja suhdannevaihteluun. Kun suhdannemuutokset ja satunnaisvirheet tul-
kitaan laskentamallissa kohorttivaikutukseksi, aiheuttaa se indikaattoriin 
poukkoilua. 

− Otantavirheiden takia työvoimatutkimuksen tarkkuus ei ole Suomen 
osalta riittävä työmarkkinoilta poistumisiän estimointiin 1-vuotis-
aineistosta. Vuosien 1990�2003 ikäluokittaisista havainnoista viidellä 
prosentilla työvoimassa pysymisen todennäköisyys kohosi kohortin 
ikääntyessä yhdellä vuodella. Sukupuolen mukaan tehdyissä tarkastluis-
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sa tällaisten satunnaisvirheiksi tulkittavien tapausten osuus kasvoi jo 10 
prosenttiin. Estimointimenetelmässä satunnaisvirheiden vaikutus keski-
määräiseen työvoimasta poistumisikään on kohtalokasta silloin, kun ne 
sattuvat ikäprofiilin alkupäähän. Tällöin ne vaikuttavat indikaattorin las-
kennassa keskeiseen työmarkkinoilla pysymisen todennäköisyyteen ko-
ko myöhemmällä iällä. Esimerkiksi vuonna 2002 työvoimassa pysymi-
sen käyrä on pudonnut tällaisten alkupään havaintojen takia koko ikä-
profiililla vaikka työvoimaosuudet vielä kohosivatkin 55 ikävuoden jäl-
keen. 

− EU:n käyttämä indikaattori on Suomen osalta keskimääräistä herkempi 
satunnaisuuksille, koska työvoimasta poistuminen tapahtuu meillä jyr-
kemmin. Ikääntymisen kynnyksellä työvoimaosuudet ovat Suomessa 
vielä noin 15 prosenttiyksikköä EU:n keskimääräistä tasoa korkeammat, 
60 vuoden iässä eroa on vielä noin 5 prosenttia, mutta 65 vuoden ikään 
työvoimassa pysyvien osuus on Suomessa jo hieman EU:n keskiarvoa 
pienempi. Suomessa työllisyysasteet ja työvoimaosuudet ovat viime 
vuosina kohonneet erityisesti 55�59-vuotiailla. Nämä muutokset eivät 
tule koko painollaan näkyviin komission indikaattorissa, jonka esti-
moinnissa 50�54-vuotiaiden työvoimaosuuksilla on erittäin suuri merki-
tys. Suomessahan tämän ikäryhmän työvoimaosuudet ovat jo verrattain 
korkeat � samalla tasolla kuin Ruotsissa � eikä kohorttivaikutusta ollut 
näissä ikäryhmissä Suomen osalta viime vuosina lainkaan havaittavissa. 

 
Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että ainakaan Suomen osalta EU:n 
käyttämä indikaattori ei toimi hyvälle mittarille asetettavien tavoitteiden mukai-
sesti. Tämän vuoksi Hytti ja Nio ovat kehittäneet mittaamistapaa, joka perustuu 
näiden mittareiden tavoin työvoimatutkimukseen. Kyseessä ei kuitenkaan ole 
työnjättöikämittari vaan työmarkkinoilla vietetyn ajan pituutta kuvaava mittari. 
Työmarkkinoilla vietettyä elinaikaa Hytti ja Nio kuvaavat edelleen kahdella 
mittarilla, jotka ovat työvoimaan kuulumisen aika ja työllinen aika. Näiden ero-
tuksena syntyy työttömänä vietetty aika. Pohjan mittaamistavalleen he ovat löy-
täneet kansanterveystieteellisten tutkimusten yhteydessä käytetystä menetelmäs-
tä, jossa odotettavissa oleva kokonaiselinaika jaetaan terveyden ja toimintakyvyn 
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kannalta eri elinvaiheisiin. Siinä elinajan pituuden määräävät kuolleisuustiedot 
yhdistetään samaan indikaattoriin terveydentilaa kuvaavien ikäluokittaisten ra-
kenne- tai virtatietojen kanssa84. Hytin ja Nion mukaan menetelmä on rinnastet-
tavissa moniin muihin väestötieteellisiin tunnuslukuihin, joissa yhden vuoden 
väestöilmiöistä kootaan yhdistetty, keinotekoista kohorttia kuvaava mittari 
(esim. kokonaishedelmällisyys). Kirjoittajat esittävät työllisen elinajan pituutta 
kuvaavalle mittarille nimeksi kolmea vaihtoehtoa: työllisen ajan odote, odotetta-
vissa oleva työllinen aika tietyssä iässä tai työllisen ajan pituus elinkaarella.  

Hytti ja Nio päätyivät käyttämään poikkileikkaustietoihin perustuvaa tapaa. 
Tätä prevalenssipohjaisen elinajan taulun menetelmää kutsutaan ns. Sullivanin 
menetelmäksi. 

Kaava vastaa periaatteeltaan elinajan odotteen laskentatapaa ja se on helposti 
tulkittava. Hytti ja Nio osoittavat kaavan toimivan myös käytännössä. Esitetyn 
valossa Hytin ja Nion kaavan mukainen tarkastelu on hyvä ja käytännössä toi-
miva. On olennaista huomata, että tämä mittari ei kuvaa työnjättöikää vaan se 
perustuu elinajanodotteen osittamiseen ja mittaa elinkaaren jakautumista eri 
tiloissa vietettyyn aikaan. Tässäkään ei ole kysymys ennusteesta vaan yhtä vuot-
ta kuvaavasta mittarista. Liitteessä 4 on esitetty vuoden 2004 luvuilla Kansan-
eläkelaitoksessa lasketut tulokset85, jotka perustuvat Tilastokeskuksen aineistoi-
hin. Aihetta käsittelevä raportti on julkaistu myös englanniksi86. 

 
Hytin ja Nion kaava työllisen ajan odotteelle 
Seuraavassa on esitetty Hytin ja Nion kaava heidän käyttämillään merkinnöillä. 
 
Merkitään  

xl   =  elossa olevat iässä x, 

xL  =  eletyt vuodet iässä x, 

xT  =  eletyt vuodet iässä x ja sen jälkeen, 

                                                                                                                                   
84 Sihvonen (1994), Sihvonen ym. (1994), Robine ym. (1999), World Health Organisation 
(2001). 
85 Helka Hytin materiaalia, Kansaneläkelaitos. 
86 Hytti Helka, Nio Ilkka (2004b). 
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xe  =  elinajan odote iässä x, 

xa  =  työvoimaosuus iässä x, 

x
aL =  työvoimassa eletyt vuodet iässä x, 

x
aT =  työvoimassa eletyt vuodet iässä x ja sen jälkeen, 

x
ae  =  työvoimaan kuulumisajan odote iässä x, 

x
re  =  työvoiman ulkopuolella oloajan odote iässä x. 

 
Menetelmän laskentaperiaate on seuraava. Ensin lasketaan eloonjäämisluvut xl  

(saadaan Tilastokeskuksen kuolleisuus- ja eloonjäämistauluista), jotka kuvaavat 
kuinka moni alun perin 100 000 syntyneen joukosta saavuttaa iän x sillä oletuk-
sella, että kohortin elinaikana ikäluokittaiset kuolemanvaarat ovat samat kuin 
tarkasteluvuonna. Seuraavaksi lasketaan xL , joka kertoo kussakin iässä elettyjen 

henkilövuosien määrän, joka saadaan iän x ja x+1 saavuttaneiden keskiarvona. 
Elinajan odotteen laskemiseksi summataan ensin yhteen iässä x ja siitä ylöspäin 
eletyt henkilövuodet. Summa on henkilövuosien summa kohortin jäljellä olevan 
elinajan osalta ( xT ). Kun tämä jäljellä olevien henkilövuosien kokonaismäärä 

iästä x alkaen jaetaan tämän iän saavuttaneiden määrällä, saadaan elinajan odote 
iässä x. Työvoimaan kuulumisen odote saadaan kertomalla ensin kussakin iässä 
eletyt vuodet ( xL ) kyseisen ikäluokan työvoimaosuudella ( xa ) ja sen jälkeen 

työvoimaan kuulumisen odote lasketaan vastaavalla tavalla kuin elinajan odote-
kin. Työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odote on vastaavasti elinajan odot-
teen ja työvoimaan kuulumisajan odotteen erotus ( x

re ).  

 
Kaavoina esitettynä liitteen 5 taulukko muodostetaan seuraavasti: 
 

2/)( 1++= xxx llL , xxx
a LaL ⋅= , 
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xxx lTe /= ,  xx
a

x
a lTe /= ,           x

a
xx

r eee −= . 

 
Kaava voidaan esittää samoja merkintöjä käyttäen myös seuraavassa muodossa: 
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EU:n työvoimasta poistumisikä -indikaattorissa (exit age -indikaattori) tarkastelu 
rajoitetaan 50 vuotta täyttäneisiin. Kaava 7.6 voidaan esittää sitä vastaavasti 
työvoimaan kuulumisajan odotteena 50-vuotiaalle87:  

 

(7.7) 
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missä 

xl  = Elossa olevat iässä x, 

xa = Työvoimaosuus iässä x. 

 
Hytin ja Nion lisäksi myös Työterveyslaitos on viime vuosina rakentanut omaa 
kaavaa88, jolla pyritään selvittämään ja mittaamaan työssäoloaikaa. Erot eri kaa-
vojen välillä ovat pieniä. Markku Nurminen on tehnyt australialaisten kanssa 
yhteistyötä, jonka lopputuloksena on myös Hytin ja Nion kaavan kaltaisella ta-
valla rakennettu mittari89. Työterveyslaitoksen kaava julkistettiin 3.5.2005 (Työ-
terveyslaitoksen tiedote 14/2005).  

                                                                                                                                   
87 Tulos ei ole työvoimasta poistumisikä eikä työnjättöikä. 
88 Nurminen Markku (2004). 
89 Nurminen Markku, Christopher Heathcote, Brett Davis, Borek Puza (2004) ja Nurmi-
nen Markku,  
Christopher Heathcote, Brett Davis (2004). 
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7.4  Eläketurvakeskuksessa ei ole laskettu 
työnjättöikämittareita 

Eläketurvakeskuksen eläkkeellesiirtymisiän odotetta voidaan periaatteessa sovel-
taa myös työnjättöiän laskemiseen. Eläketurvakeskuksen rekistereistä on saata-
vissa tieto henkilön työhistoriasta työsuhteiden alkamis- ja päättymispäivineen. 
Tämän perusteella työnjättöikää voidaan arvioida useallakin tavalla. Yksi tapa 
on tutkia eläkkeelle siirtyneiden työhistoriasta heidän eläkettä edeltävän työsuh-
teensa päättymispäivä ja laskea sen perusteella odote vastaavalla kaavalla. Tällä 
tavalla saadaan kyllä selville työnjättöikä, koska tiedetään, että työn jättämisen 
jälkeen alkoi eläke90. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että näin määriteltynä 
työnjättöikä tiedetään useita vuosia myöhemmin. Esimerkiksi työttömyyseläke-
putki voi kestää useita vuosia eli henkilö on voinut olla työttömänä työsuhteen 
päättymisen jälkeen lähes seitsemän vuotta ennen työttömyyseläkkeen alkamis-
ta. 

Toisaalta jos oletetaan, että työstä pois jäävä yli 50-vuotias tai 55-vuotias 
henkilö ei palaa työmarkkinoille, voitaisiin tarkastella yhden vuoden aineistoa ja 
laskea sitä kautta työnjättöikä.  

Muun muassa edellä esitetyistä syistä Eläketurvakeskuksessa ei ole katsottu 
tarpeelliseksi laskea työnjättöikää. Eläkepolitiikan kannalta erityisesti eläkkeel-
lesiirtymisiän odote on keskeinen mittari.  

                                                                                                                                   
90 Tällöin oletetaan, ettei eläkkeelle siirtymisen jälkeen palata työhön, mikä ei tarkasti 
ottaen pidä paikkaansa. Tarkastelua sotkee myös se, että eläkkeen rinnalla voi tehdä työtä.  
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8  Eläkkeellesiirtymisikälaskelma jatkossa 

Vuoden 2005 eläkeuudistuksen myötä Suomen työeläkejärjestelmään tuli run-
saasti muutoksia. Osa muutoksista tuli käyttöön heti, osa voimaantulosäännösten 
kautta. Heti voimaan tulleita muutoksia olivat esimerkiksi vanhuuseläkkeen 
ikärajamuutokset ja eläkkeen karttumiseen vaikuttavat muutokset. Jo pelkästään 
joustavan vanhuuseläkeiän voimaantulo merkitsi sitä, että odotteen kaavan 
yläikärajaa jouduttiin muuttamaan. Samassa yhteydessä oli syytä tarkastella 
muidenkin muutosten vaikutuksia. Koska eläkkeellesiirtymisiän odotetta käyte-
tään keskeisenä mittarina vuoden 2005 eläkeuudistuksen seurannassa, oli tär-
keää, että mittarin periaate pysyy samana ja että kyetään tuottamaan yhtenäinen 
aikasarja. Tämän vuoksi kaikki muutokset oli tarpeen saada käyttöön yhdellä 
kertaa.  

8.1  Eläkkeen karttumiseen liittyvät muutokset 

Eläkkeen karttumiseen liittyviä muutoksia oli useita, joista odotteen laskennan 
kannalta tärkeimpiä ovat vakuuttamisvelvollisuuden muutokset. Esimerkki täl-
laisesta on osatyökyvyttömyyseläke. Osatyökyvyttömyyseläkkeessä eläkkeen 
suuruus määräytyy sen perusteella, miten suuri työkyvyn alenema on ollut. Mää-
rä vaihtelee 2/5 ja 3/5 välillä täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Aiemmin osa-
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtynyt henkilö saattoi tehdä eläkkeelle siirtymisen 
jälkeen työtä vaikka kokoaikaisesti, mutta tästä työstä ei karttunut uutta eläkettä 
eikä sitä tarvinnut vakuuttaa. Vuoden 2005 alusta tällainen työskentely kuitenkin 
kartuttaa uutta eläkettä ja näin ollen työnteko on vakuutettava kuten kaikki muu-
kin työnteko. Tämä merkitsee sitä, että nämä henkilöt ovat jatkossa sekä vakuu-
tettuja että eläkkeensaajia, koska he työssä olleessaan kartuttavat uutta eläkettä. 
Tämän vuoksi oli tarpeen pohtia, katsotaanko osatyökyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneet eläkkeelle siirtyneiksi vai ei ja otetaanko nämä henkilöt edelleen ei-
eläkkeellä olevien vakuutettujen piiriin vai ei.  

Vastaava tilanne syntyy silloin, kun henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle eli ot-
taa kertyneen eläkkeen 63-vuotiaana, mutta jatkaa tämän jälkeen työssä vaikka-
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pa 68-vuotiaaksi. Tällöin hän kartuttaa uutta eläkettä viisi vuotta ja �jää uudel-
leen� eläkkeelle 68-vuotiaana. 

Jo aiemmin on todettu (ks. luku 4.4) osa-aikaeläkeläisten käsittelyyn liittyvät 
ongelmat ja niiden vaikutus odotteen arvoon. 

Nämä ovat esimerkkejä tapauksista, jotka vaikeuttavat eläkkeelle siirtymisen 
määrittelyä ja sitä kautta eläkkeellesiirtymisikämittarin laskemista. Ongelma on 
samantyyppinen kuin Ruotsissa, jossa on ollut vaikeuksia määritellä eläkkeelle-
siirtymisajankohta. Eläkkeellesiirtymisajankohdan määrittelyllä voi olla suuri 
vaikutus odotteen lopputulokseen.  

Luvussa 4.4 todettiin, että vaikka osa-aikaeläke ja osatyökyvyttömyyseläke 
voitaisiin määritellä myös toisin kuin Eläketurvakeskuksen tilastoinnissa on 
aiemmin tehty, voidaan tätä käytäntöä pitää hyvänä ja toimivana myös nyt ja 
tulevaisuudessa. Se mahdollistaa vertailtavuuden muiden mittareiden kanssa 
eikä ole määrittelyiltään niiden kanssa ristiriitainen. Sama käytäntö pätee myös 
vanhuuseläkkeisiin. Henkilö tulee eläkkeelle siirtyneeksi silloin, kun vanhuus-
eläke alkaa, eikä uuden vanhuuseläkkeen alkaminen tuo uutta eläkkeelle siirty-
mistä. Onhan varsin todennäköistä, että ensimmäisessä vanhuuseläkkeessä on 
otettu huomioon merkittävin osa työurasta ja näin ollen myöhemmin alkavan 
vanhuuseläkkeen osuus lopullisesta kokonaiseläkkeestä on pieni. 

Tästä huolimatta on kuitenkin hyvä esittää odotelaskelman tuloksia myös 
niin, että eläkettä saavat ja samanaikaisesti työssä olevat tulkitaan osittain työssä 
oleviksi. Toisin sanoen tapa, jolla Eläketurvakeskus on odotetta raportoinut, on 
tässäkin suhteessa perusteltu eikä sitä ole tarpeen pohjimmiltaan muuttaa. 

Uusi tilastointitarve voisi liittyä vanhuuseläkkeiden ja työkyvyttömyyseläk-
keiden alkamisiän tilastoimiseen siten, että odote lasketaan erikseen vanhuus-
eläkkeelle siirtyneille ja erikseen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneille. 

8.2  Eläketuki 

Uusi kertaluonteiseksi suunniteltu sosiaaliturvan muoto, eläketuki, otettiin käyt-
töön keväällä 2005. Järjestelyllä siirrettiin eläketuen piiriin pitkäaikaisesti työt-
tömänä olleita. Eläketukeen oikeutetut olivat tarkoin rajattu, 3 800 henkilön 
joukko.  Nämä henkilöt eivät kuitenkaan saaneet aluksi työeläkettä vaan he saa-
vat työeläkkeen vasta 62 vuoden iässä. Tuolloin heille myönnetään työeläke 
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vanhuuseläkkeenä, joka on sitä ennen maksetun eläketuen suuruinen. Teknisesti 
he siis saavat työeläkkeen 62-vuotiaina, vaikka käytännössä ovat jo sitä ennen 
eläkkeellä, joka määräytyy samoin perustein kuin myöhemmin maksettava työ-
eläkekin. Tällä perusteella heitä ei siis pidä luokitella työeläkkeelle siirtyneiksi 
ennen työeläkkeen alkamista.  

Toisaalta jos eläketuen saajia ei tulkita eläkkeelle siirtyneiksi ennen 62 vuo-
den ikää, he vaikuttavat eläkkeellesiirtymisiän odotteeseen myöhentävästi. To-
dellisuudessa he pääsivät eläkkeelle poikkeusjärjestelyn turvin mutta eläke ei 
ollut työeläke. Tällaiset tilanteet on joka tapauksessa syytä pohtia aina tapaus-
kohtaisesti.  

Osa eläketukeen oikeutetuista oli jo ehtinyt täyttää 62 vuotta ennen lain voi-
maantuloa. Heille myönnettiin suoraan vähentämätön vanhuuseläke työeläkkee-
nä. Nämä henkilöt tulivat jo määrittelyjen perusteella eläkkeelle siirtyneiksi, 
koska heillä alkoi työeläke. 

8.3  Ikärajamuutokset 

Aiemmin vanhuuseläke alkoi karttua 23 vuoden iän täyttämisestä. Sitä nuorem-
milla oli oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos heillä oli oikeus tulevaan ai-
kaan91. Vuoden 2005 alusta tulevan ajan oikeuden vaatimus poistui ja kaikki 18 
vuoden iän täyttämisen jälkeinen työ alkoi kartuttaa eläkettä. Tämä merkitsi sitä, 
että eläkeoikeuden piiriin kuuluvien määrä kasvoi nuorten osalta eläkeuudistuk-
sen myötä. Tällä ei sinänsä tarvitse olla vaikutuksia kaavaan, koska moni 20-
vuotias ei ole vielä työeläkevakuutettujen piirissä. Valtaosa vakuutetuista on 
kuitenkin ehtinyt ainakin käydä työelämässä 25 vuoden ikään mennessä, joten 
vanha kaavassa käytetty alaikäraja on edelleen hyvä. 

Sen sijaan joustava eläkeikä 63 ja 68 vuoden välillä toi tarpeen muuttaa kaa-
van vanhaa yläikärajaa. Kaavatasolla muutos oli yksinkertainen ja yläikärajana 
on luontevaa käyttää jopa 70 vuoden ikää kuten Norjassa. Ongelma aiheutuikin 

                                                                                                                                   
91 Tulevan ajan oikeus edellytti ns. 12/10-säännön toteutumista. Sääntö otettiin käyttöön 
vuoden 1996 alusta. Sen perusteella tulevan ajan oikeus edellyttää peruseläkkeeseen oi-
keuttavaa työsuhdeaikaa vähintään 12 kuukautta viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Tähän työsuhdeaikaan lasketaan mukaan sekä yksityisen että julkisen sektorin työskente-
ly. 
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alkuvaiheessa siitä, että ensimmäisinä lainmuutoksen jälkeisinä vuosina ei ole 
tietoa yli 65-vuotiaiden vakuutettujen määrästä, koska aiemmin 65 vuotta täyttä-
neiden työskentely ei ollut eläkevakuutettavaa eikä sitä rekisteröity Eläketurva-
keskuksen työsuhderekisteriin.  

Lisäksi vanhimpien vakuutettujen piiri kasvaa hitaasti, koska esimerkiksi 
vuonna 2004 silloisen vanhuuseläkeiän täyttäneet ovat olleet vuoden 2005 alussa 
jo eläkkeellä. Ensimmäiset tilastot yli 65�vuotiaina työntekoa jatkavista saadaan 
vuoden 2005 tilastoinnin valmistuessa syksyllä 2006. Muutosvaihe, eli ikään-
tyneimpien työssäoloasteiden vakiintuminen, kestää useamman vuoden.  

Koska eläkkeellesiirtymisiän odotetta käytetään mittarina eläkeuudistuksen 
toteutumiselle, sen arvo ei saisi olla riippuvainen vaiheittain täydentyvästä va-
kuutettujen piiristä. Tässä tilanteessa tältä on kuitenkin vaikea välttyä. Toisaalta 
vanhimpien vakuutettujen määrän vaikutus odotteen arvoon on ainakin aluksi 
vähäinen. 

Koska yli 65-vuotiaiden ei-eläkkeellä olevien määriä ei vielä tiedetä, ne on 
jouduttu tavalla tai toisella arvioimaan. Arviot voidaan tehdä monella eri tavalla, 
mutta todellisuudessa kysymys on varsin ainutlaatuisesta tilanteesta. Arviossa 
pitäisi kyetä ennustamaan ihmisten käyttäytyminen oikein joustavan vanhuus-
eläkeiän käytön suhteen, mihin vaikuttaa myös työllisyystilanne. Vaikka työnte-
kijäkyselyissä on selvitetty arvioita vanhuuseläkkeelle siirtymisestä, tuloksista 
on havaittavissa, ettei joustavaa vanhuuseläkeikää oltu sisäistetty ainakaan uu-
distuksen alkumetreillä92. Tämä merkitsee sitä, että vasta aika näyttää todellisen 
käyttäytymisen. 

Toistaiseksi on tiedossa vain se, miten paljon vanhuuseläkeiän uutta alarajaa 
on käytetty. Tästä tehtiin arvioita Eläketurvakeskuksessa vuoden 2005 alkupuo-
liskolla kuukausittain. Taulukossa 8.1 on esitetty tilanne �ylimääräisten� van-
huuseläkkeen hakijoiden osalta kesäkuun 2005 loppuun mennessä. �Ylimääräi-
sillä� hakijoilla tarkoitetaan taulukossa henkilöitä, joiden arvioitiin käyttävän 
joustavaa vanhuuseläkeikää aikaistamalla omaa eläkkeelle siirtymistään. Vuoden 
2005 aikana vanhuuseläkkeelle saattoivat siirtyä 63�64-vuotiaina vuosina 1940�
1942 syntyneet.  

                                                                                                                                   
92 Tuominen Eila ja Pelkonen Janne (2004). 
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Taulukko 8.1. Varsinaista vanhuuseläkettä hakeneiden lukumääriä.93 

Ajankohta Hakijoiden määrä* Arvio �ylimäärästä� 

1.1. � 31.12.2004 29 000 2 000 
1.1. � 31.1.2005 5 000 2 000 
1.2. � 28.2.2005 3 000 1 000 
1.3. � 31.3.2005 3 000 800 
1.4. � 30.4.2005 3 000 1 200 
1.5. � 31.5.2005 3 000 1 000 
1.6. � 30.6.2005 2 000 800 
Yhteensä - 8 800 

* 1939�1944 syntyneet 
 
Taulukon 8.1 perusteella nähdään, että eläkeuudistuksen ensimmäisen voimas-
saolovuoden alkupuoliskon aikana aiempaa varhaisempaa vanhuuseläkkeelle 
hakeutumisen mahdollisuutta käytti hyväkseen alle 9 000 henkilöä. On hyvä 
huomata, että yleensä vanhuuseläkettä haetaan joitakin kuukausia ennen eläk-
keelle siirtymistä. Vuotta 2005 koskevien eläketilastojen perusteella nähdään, 
että vanhuuseläkkeelle siirtymistään aikaisti uuden lain myötä noin 11 000 hen-
kilöä. 

Kuvasta 8.1 nähdään hyvin vanhuuseläkkeen ikärajan muutoksen vaikutus 
eläkkeelle siirtyneiden ikäjakaumassa vuosien 2004 ja 2005 välillä. Erityisesti 
63- ja 64-vuotiaiden eläkkeelle siirtyneiden määrä nousi selvästi edellisestä vuo-
desta. 

Sen sijaan vielä ei tiedetä, miten paljon on yli aiemman vanhuuseläkeiän 
työssä jatkavia. Toisaalta tällä ei ole suurta painoarvoa vielä uudistuksen alku-
vaiheessa, koska vuosina 1940�1942 syntyneistä 160 000 henkilöstä kolme nel-
jästä sai jo eläkettä vuoden 2004 lopussa. Uusi vakuuttamisen yläikäraja on 68 
vuotta. Sitä vanhempana tehty työ ei ole eläkevakuutettavaa, joten siitä työsken-
telystä ei ole jatkossakaan tietoa Eläketurvakeskuksen työsuhderekisterissä. 

Vuoden 2005 eläkkeellesiirtymisiän odotteen laskentaa varten tarvittiin kui-
tenkin arvio yli 65-vuotiaiden vakuutettujen määristä. Ikärajamuutoksen vaiku-
tusta voitiin arvioida vuoden 2004 eläkkeelle siirtyneiden avulla. Erilaisten vaih-

                                                                                                                                   
93 Kannisto Jari (2005b). 
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toehtoisten vakuutettujen määriä koskevien arvioiden vaikutus odotteen lopputu-
lokseen laskettiin vuoden 2004 aineiston pohjalta. Taulukosta 8.2 nähdään eräi-
den vaihtoehtoisten arvioiden lukumäärät ja niiden heijastusvaikutukset lopputu-
lokseen, jos kuolevuus jätetään pois (kuolevuuden merkityshän oli jo tiedossa).  

 
Kuva 8.1. Eläkkeelle siirtyneiden määrät 50 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä 
vuosina 2004 ja 2005. 

 
 
Tärkein havainto on se, että eri vaihtoehtojen vaikutus odotteen arvoon on varsin 
samankaltainen. Lähtökohtana voidaan siis pitää, että odotteiden arvot nousevat 
noin 0,3 vuotta (25-vuotiaan odote) ja 0,1 vuotta (50-vuotiaan odote). Näin käy 
kaikilla vaihtoehtoisilla arvioilla. Tämä on siis se tasomuutos, joka aiheutuu 
ikärajamuutoksista ja kuolevuuden poisjättämisestä odotteen kaavassa. 

Taulukon 8.2 tulosten perusteella ei ole suurtakaan merkitystä sillä, miten 
vakuutettujen määrä arvioidaan yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä. Realistisin vaih-
toehto lienee tapa 5, jota voitaneen käyttää siihen saakka, kun asiasta saadaan 
rekisteripohjaista tietoa. 
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Taulukko 8.2. Erilaisia vaihtoehtoja vakuutettujen määrälle yli 65-vuotaille, 
vuoden 2004 aineisto. 

Ikä Eläke Ei-eläke Yht Tapa1 Tapa2 Tapa3 Tapa4 Tapa5 

64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
Odote: 
25-v 
50-v 

2 930 
8 393 
1 073 

99 
45 
26 
11 

 

11 707 
9 989 
1 981 

- 
- 
- 
- 
 

59,1 
61,1 

11 707 
9 680 
1 287 

214 
115 
70 
44 

 
59,28 
61,14 

11 707 
10 648 

1 416 
235 

 127 
77 
48 

 
59,35 
61,22 

11 707 
9 989 
1 416 

235 
127 
77 
48 

 
59,33 
61,20 

11 707   
9 989   
1 998   

400   
80   
16   
3 
 

59,34 
61,22 

11 707 
9 989 
4 995 
2 498 
1 249 

625 
313 

 
59,42 
61,30 

11 707   
9 989   
1 998   

400   
127   
77   
48 

 
59,42 
61,23   

            
Eläke = Eläkkeelle siirtyneet henkilöt 2004, 
Ei-eläke = Ei-eläkkeellä olevat eläkeoikeuden piiriin kuuluvat 1.1.2004, 
Yht = Vakuutetut 64-vuotiaat, joihin on lisätty sitä vanhemmat eläkkeelle 

siirtyneet, 
Tapa1  = Vakuutetut 64-vuotiaat, joihin on lisätty yli 65-vuotiaat eläkkeelle 

siirtyneet korotettuna kymmenellä prosentilla, 
Tapa2  = Vakuutetut 65-vuotiaat, joihin on lisätty yli 65-vuotiaat eläkkeelle 

siirtyneet korotettuna kymmenellä prosentilla, 
Tapa3  = Vakuutetut 65-vuotiaat ja siitä vanhemmissa ikäluokissa 20 prosenttia 

edellisestä ikäluokasta, 
Tapa4  = Vakuutetut 65-vuotiaat ja siitä vanhemmissa ikäluokissa 50 prosenttia 

edellisestä ikäluokasta, 
Tapa5  = 66�67-vuotiaissa 20 prosenttia edellisestä ikäluokasta ja 68�70-

vuotiaissa ko. iässä tai sitä vanhempana eläkkeelle siirtyneet korotet-
tuna 10 prosentilla. 
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Taulukko 8.3. Ikärajan nostamisen 65 vuodesta 70 vuoteen vaikutus odotteen 
arvoon. 

Eläkkeellesiirtymisiän odote, kun kuolevuus on mukana laskelmissa 
Miehet Naiset Kaikki Vuosi 

65* 70* ero 65* 70* ero 65* 70* ero 
25-vuotiaan odote 

Kaikki 
   2004 
   2005 
Yksityinen sektori 
   2004 
   2005 
Julkinen sektori 
   2004 
   2005 

 
59,0 
58,9 

 
59,2 
59,1 

 
58,9 
58,9 

 
59,1 
59,0 

 
59,3 
59,2 

 
59,1 
59,0 

 
0,1 
0,1 

 
0,1 
0,1 

 
0,2 
0,1 

 
59,2 
59,3 

 
59,7 
59,6 

 
59,1 
59,2 

 
59,3 
59,3 

 
69,8 
59,7 

 
59,3 
59,3 

 
0,1 
0,0 

 
0,1 
0,1 

 
0,2 
0,1 

 
59,1 
59,1 

 
59,4 
59,3 

 
59,0 
59,1 

 
59,2 
59,1 

 
59,5 
59,4 

 
59,2 
59,2 

 
0,1 
0,0 

 
0,1 
0,1 

 
0,2 
0,1 

50-vuotiaan odote 
Kaikki 
   2004 
   2005 
Yksityinen sektori 
   2004 
   2005 
Julkinen sektori 
   2004 
   2005 

 
61,1 
61,0 

 
61,4 
61,2 

 
61,1 
61,1 

 
61,2 
61,1 

 
61,5 
61,3 

 
61,3 
61,2 

 
0,1 
0,1 

 
0,1 
0,1 

 
0,2 
0,1 

 
61,0 
61,0 

 
61,5 
61,4 

 
61,0 
61,1 

 
61,1 
61,1 

 
61,6 
61,4 

 
61,1 
61,2 

 
0,1 
0,1 

 
0,1 
0,0 

 
0,1 
0,1 

 
61,1 
61,0 

 
61,4 
61,3 

 
61,0 
61,1 

 
61,1 
61,1 

 
61,6 
61,4 

 
61,2 
61,2 

 
0,0 
0,1 

 
0,2 
0,1 

 
0,2 
0,1 

* Yläikäraja, johon odote on laskettu.  
 
Koska kuolevuus säilytetään kaavassa, piti jotenkin arvioida myös yli 65-
vuotiaiden vakuutettujen kuolevuus. Tilastojen mukaan94 yli 65-vuotiaiden kuo-
lemanvaara vaihteli runsaasti vuonna 2003 ikäluokasta seuraavaan siirryttäessä. 
Yleensä taso oli alle 10 %. Koko väestön kuolevuus on tilastojen mukaan korke-
ampaa kuin ei-eläkkeellä olevien. Taulukosta 8.3 nähdään odotteen muutos, jos 
kuolevuus otetaan huomioon. Kuolevuus on saatu korottamalla edellisen ikäluo-
kan kuolevuutta 5 prosentilla 65�70-vuotiailla. Vakuutettujen arvioinnissa on 
käytetty taulukon 8.2 tapaa 5. Vuoden 2005 aineisto arvioitiin alun perin ¾-

                                                                                                                                   
94 Suomen tilastollinen vuosikirja 2004, taulukko 90, s.145. 
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vuosiaineiston perusteella, mutta esitetyssä taulukossa on koko vuoden aineiston 
tulokset95. 
Yläikärajan muutos 65 vuodesta 70 vuoteen vaikuttaa odotteen arvoon noin 0,1 
vuoden verran. Erot ovat hieman erilaisia eri sektoreilla ja miehillä ja naisilla.  

Vuoden 2005 tuloksia sotkee myös poikkeuksellisen suuri vanhuuseläkkeelle 
siirtyvien määrä (katso taulukko 8.1 ja kuva 8.1). Määrä on ainakin historialli-
sesti poikkeuksellisen suuri ja se vaikuttaa odotteen arvoon laskevasti. Tilanne 
tasoittunee kuitenkin seuraavina vuosina. Tämä on siis käyttäytymismuutoksesta 
aiheutuva alenema odotteen arvossa. Ikärajan nostaminen kaavassa ja alle 65-
vuotiaiden lisääntynyt vanhuuseläkkeelle siirtyminen vaikuttavat eri suuntiin 
odotteen arvoa laskettaessa ja näyttävät likimain kumoavan toisensa. Lopputu-
loksena eläkkeellesiirtymisiän odote säilyi vuonna 2005 samalla tasolla kuin 
edellisenä vuonna. Vain julkisella sektorilla tapahtui pieni nousu. Jos vanhuus-
eläkkeelle siirtyvien määrä vuonna 2005 olisi ollut samalla tasolla kuin edellise-
nä vuonna, eläkkeellesiirtymisiän odote olisi noussut 0,2 vuotta. Tämä antaa 
aiheen olettaa, että jo ensi vuonna eläkkeellesiirtymisikä tulee nousemaan tällä 
mittarilla mitattuna. Näin ainakin siinä tapauksessa, että myönteinen työllisyys-
kehitys jatkuu. 

                                                                                                                                   
95 Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä (2006). 
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9  Yhteenveto 

Eläketurvakeskuksen kehittämä eläköitymisen ikämittari, eläkkeellesiirtymisiän 
odote, toimii käytännössä hyvin. Se täyttää monet hyvälle mittarille asetetut 
tavoitteet, minkä osoittaa esimerkiksi historiatarkastelu työeläkejärjestelmän 
yksityisen sektorin eläköitymisestä ja eläkkeellesiirtymisiän odotteen kehityk-
sestä. Tehdyn tarkastelun perusteella eläkkeellesiirtymisiän odotteen kaavasta 
voitaisiin jättää kuolevuus pois, koska sen merkitys lopputulokseen on vähäinen. 
Kuolevuudella on noin 0,2 vuoden vaikutus 25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän 
odotteen tasossa. Myös vakiokuolevuuden käyttämistä kannattaisi harkita. Jos 
eri tarkastelujoukoille käytettäisiin samaa kuolevuutta, se parantaisi mittarin 
käytettävyyttä eri ryhmien vertailussa. 

Myös eläkkeelle siirtymiseen liittyvä työeläkejärjestelmän nykyinen käsitteis-
tö on hyvä eikä siihen tarvitse tehdä muutoksia eläkeuudistuksen vuoksi. Sen 
sijaan odotteen kaavan yläikärajaa on muutettu aiemmasta 65 vuoden iästä jous-
tavan vanhuuseläkeiän käyttöönoton vuoksi. Uusi luonteva ikäraja on 70 vuotta. 
Muutos on merkinnyt aikasarjaan tasomuutosta laskennallisista syistä. Uuden 
yläikärajan vaikutuksen arviointia odotteen tason muutokseen vaikeuttaa se, ettei 
yli 65-vuotiaiden työskentelystä ole vielä tietoa. Tehtyjen estimointien perusteel-
la voidaan kuitenkin arvioida tasomuutoksen olevan sekä 25-vuotiaan että 50-
vuotiaan odotteessa +0,1 vuotta. Vuonna 2004 toteutuneet odotteen arvot työelä-
kejärjestelmässä olivat 59,1 vuotta (25-vuotiaan odote) ja 61,1 vuotta (50-
vuotiaan odote).  

Vuoden 2005 osalta voidaan arvioida, että alle 65-vuotiaana siirtyi vanhuus-
eläkkeelle noin 11 000 henkilöä, jotka aikaistivat eläkkeelle siirtymistään van-
haan työeläkelakiin verrattuna. He siis käyttivät eläkeuudistuksen antamaa mah-
dollisuutta jäädä aiempaa varhemmin vanhuuseläkkeelle. Tällä oli odotteen ar-
voa laskeva vaikutus. Ilman tätä 11 000 henkilön lisäystä, odotteen arvo olisi 
noussut 0,2 vuotta vuonna 2005. Yhdessä kaavan ikärajamuutoksen kanssa odot-
teen arvo ei muuttunut vuodesta 2004. Vuoden 2005 odotteen arvot ovat siis 
59,1 vuotta (25-vuotiaan odote) ja 61,1 vuotta (50-vuotiaan odote). Ilman las-



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 133 

kentatavan muutosta odotteen arvot olisivat olleet 0,1 vuotta alhaisemmat kuin 
vuonna 2004.  

Koska eläkkeellesiirtymisiän odotetta käytetään eläkkeelle siirtymisen myö-
hentymisen seurantaan, teknisistä seikoista johtuvat tasomuutokset ovat ongel-
mallisia. Ne aiheuttavat pulmia erityisesti eläkejärjestelmän viestinnälle. Näitä 
ongelmia voidaan pienentää harmonisoimalla aikasarja vastaamaan teknisistä 
syistä aiheutuneita tasomuutoksia. Samalla voidaan korostaa viestinnässä erityi-
sesti muutosta edellisen vuoden tasosta. 

Pohjoismaissa tavoitteena on saada aikaan yhteinen mittari eläkkeellesiirty-
misiän laskemiselle. Vaikka työ on vielä kesken, on todennäköistä, että yhteinen 
mittari on sama kuin Suomen työeläkejärjestelmässä käytössä oleva eläkkeelle-
siirtymisiän odote. Vastaavan kaltainen mittari on käytössä myös Norjassa ja 
Ruotsissa. Yhteisen mittarin tilastoaineistona käytetään todennäköisesti Tilasto-
keskuksen työssäkäyntitilaston aineistoa. Uusi odotelaskelma perustuu maassa 
asuvaan 18�70-vuotiaaseen väestöön ja siinä otetaan huomioon myös kansan-
eläkkeet. Tämän vuoksi uuden mittarin tulokset eivät ole vertailukelpoisia työ-
eläkejärjestelmästä laskettuun eläkkeellesiirtymisiän odotteeseen eikä se näin 
ollen korvaa nykyistä odotetta.  

Tulevaisuudessa osittaisen työssäolon ja eläkkeelläolon voidaan olettaa li-
sääntyvän. Tämä merkitsee sitä, että eläkkeelle siirtyminen ei enää tapahdu yht-
äkkisesti kuten aiemmin. Koska eläköitymisen raja hämärtyy, tarvitaan jatkossa 
eläkkeellesiirtymisiästä tietoa myös siten, että osittainen eläkkeelläolo otetaan 
laskelmissa huomioon. Ruotsissa osittaisuus otetaan laskelmissa huomioon työs-
säoloasteen mukaisena. Vastaavia lisälaskelmia tarvittaneen jatkossa myös 
Suomessa. 

Eläkkeellesiirtymisikä ja työnjättöikä ovat keskeisiä työelämästä poistumi-
seen ja eläkkeelle siirtymiseen liittyviä käsitteitä. Ne ovat kuitenkin eri asioita ja 
kuvaavat eri asiaa. Joissakin tilanteissa ero työn jättämisen ja eläkkeelle siirty-
misen välillä voi olla pitkäkin. Molempia käsitteitä tarvitaan ja ne täydentävät 
toisiaan. 

 
 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

134 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 

KIRJALLISUUS 

Adequate and sustainable pensions (2003) Joint report by the Commission and 
the Council. Employment & social affairs. European Commission. Luxemburg. 
 
Ahonen Antero (1997a) Eläkkeelle siirtymistä onnistuttu myöhentämään. Työ-
eläke 4/1997, s. 9. 
 
Arvioita työmarkkinajärjestöjen sopiman yksityisalojen eläkeuudistuksen vaiku-
tuksista (2002). Työryhmäraportti. Eläketurvakeskuksen monisteita 40. Helsinki.  
 
Börsch-Supan Axel (2005) The 2005 Pension Reform in Finland. Working 
Papers 2005:1. Finnish Centre for Pensions. Helsinki. 
 
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä (2005). Eläketurvakeskuksen tilas-
toraportteja 1/2005. Helsinki. 
 
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä (2006). Eläketurvakeskuksen tilas-
toraportteja 5/2006. Helsinki. 
 
Eläkekomitean mietintö (1960). Komiteanmietintö N:o 11 � 1960. Helsinki. 
 
Forventet pensjoneringsalder i Norge 1995�2000 (2001). Rikstrygdeverket. 
Utredningsavdelningen Trydeetaten Rapport 04/2001. Oslo.  
 
Gould Raija ja Nyman Heidi (2004) Mielenterveys ja työkyvyttömyyseläkkeet. 
Eläketurvakeskuksen monisteita 50. Helsinki. 
 
Hagerman Steve and Pitacco Ermanno (1999) Actuarial Models for Disability 
Insurance. Boca Ration. 
 
Haimi Olavi (1987) Väestöntutkimus. Periaatteet ja menetelmät. Helsinki. 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 135 

 
Hakola Tuulia (2002) Economic incentives and labour market transitions of the 
aged finnish workforce. VATT-tutkimuksia 89. Helsinki. 
 
Hytti Helka ja Nio Ilkka (2004a) Työllisyysohjelman seuranta ja työssäoloajan 
pituus. Työpoliittinen  Aikakauskirja 1/2004, vol. 47. Helsinki, ss. 51�80. 
 
Hytti Helka ja Nio Ilkka (2004b) Monitoring the Employment Strategy and the 
Duration of Active Working Life. The Social Insurance Institution, Finland. 
Social Security and Health Research: Working Papers 38/2004. Helsinki. 
 
Kannisto Jari, Klaavo Tapio, Rantala Juha ja Uusitalo Hannu (2003) Missä 
iässä eläkkeelle? Raportti työeläkkeelle siirtymisen iästä ja sen mittaamisesta. 
Eläketurvakeskuksen raportteja 32/2003. Helsinki. 
 
Kannisto Jari (2004) The expected effective retirement age and the age of re-
tirement. Compstat 2004. Proceedings in Computational Statistics, edited by 
Jaromir Antoch. Heidelberg. ss. 1295�1300. 
 
Korpela Timo ja Ranne Antero (2003) Measuring the average retirement age. 
Transactions of the 27th International Congress of Actuaries ICA 2002, vol. VI, 
Cancun, ss. 223�236. 
 
Korpela Timo ja Pentikäinen Teivo (1998) Implication of changing demo-
graphic structures for the future of pension schemes. Transactions of the 26th 
International Congress of Actuaries ICA 1998, vol. 5. Birmingham, ss. 467�490. 
 
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) ja siihen tehdyt 
muutokset (17.2.1995/206) 
 
Lewin Chris (1998) Earliest days. Teoksessa Renn Derek: Life, Death and 
Money, actuaries and the creation of financial security. London. ss. 9-28. 
 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

136 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 

Nordic Social Statistical Committee (2004) Social Protection in the Nordic 
Countries 2002, Scope, expenditure and financing. Nososco 24:2004. Copenha-
gen. 
  
Nurminen Markku (2004) Multistate population health metrics. Scandinavian 
Journal of Work  Environment Health 2004, vol. 30, ss. 339�349. 
 
Nurminen Markku, Heathcote Christopher, Davis Brett ja Puza Borek 
(2004) Työajanodotteet Suomessa 1980�2006. Työ ja ihminen 2/2004, vol. 18, 
ss. 209�225. 
 
Nurminen Markku, Heathcote Christopher ja Davis Brett  (2004) Ikääntyvi-
en suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla. Työ ja ihminen 2/2004, vol. 18, ss. 
226�240. 
 
Pellinen Mikko, Kannisto Jari ja Korpela Timo (1999) Eläkkeellesiirtymisikä 
� mitä se on? Työeläke 2/99, ss. 18�20. 
 
Pesonen Martti, Soininen Pentti ja Tuominen Tapani (2000) Henkivakuu-
tusmatematiikka. Helsinki. 
 
Pietiläinen Seppo (2005) Kun yrittänyttä vakuutukseen laitettiin. Eläketurva-
keskuksen keskustelualoitteita 2005:1. Eläketurvakeskus. Helsinki. 
 
Rantala Juha (2002) Ikääntyvien työttömyys ja työttömyyseläke. Eläketurva-
keskuksen raportteja 2002:28. Eläketurvakeskus. Helsinki. 
 
Robine J-M., Romieu I., Cambois E. (1999) Health expectancy indivators. 
Bulletin of the World Health Organisation, 1999, 77 (2), ss. 181�185.  
 
Sihvonen A-P. (1994) Suomalaisten toimintakykyiset elinvuodet. Metodinen 
tarkastelu ja mittaaminen. Raportteja 148. Stakes. Helsinki.  
 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 137 

Sihvonen A-P., Valkonen T., Lahelma E. (1994) Miesten ja naisten toiminta-
kykyiset elinvuodet Suomessa 1986. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauskirja 
1994, vol. 31, ss. 326�340.  
 
Scherer Peter (2002) Age of withdrawal from the labour force in OECD coun-
tries. Labour market and Social Policy � Occasional Papers No. 49. 
DEELSA/ELSA/WD (2001) 2. 
 
Suomen Tilastollinen vuosikirja 2004. Tilastokeskus. Hämeenlinna 2004. 
 
Suomen Tilastollinen vuosikirja 2005. Tilastokeskus. Hämeenlinna 2005. 
 
Suomen Tilastoseuran Juhlakirja 1999�2000 (2000). Helsinki, ss. 230-231. 
 
Suomen työeläkkeensaajat vuonna 2004 (2005). Eläketurvakeskus, Kuntien elä-
kevakuutus, Valtiokonttori. Helsinki. 
 
Suomen työeläkkeensaajat vuonna 2003 (2004). Eläketurvakeskus, Kuntien elä-
kevakuutus, Valtiokonttori. Helsinki. 
 
Suomen työeläkkeensaajat vuonna 2002 (2003). Eläketurvakeskus, Kuntien elä-
kevakuutus, Valtiokonttori. Helsinki. 
 
Suomen työeläkkeensaajat vuonna 2001 (2002). Eläketurvakeskus, Kuntien elä-
kevakuutus, Valtiokonttori. Helsinki. 
 
Suomen työeläkkeensaajat vuonna 2000 (2001). Eläketurvakeskus, Kuntien elä-
kevakuutus, Valtiokonttori. Helsinki. 
 
Suomen työeläkkeensaajat vuonna 1999 (2000). Eläketurvakeskus, Kuntien elä-
kevakuutus, Valtiokonttori. Helsinki. 
 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

138 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 

Suomen työeläkkeensaajat vuonna 1998 (2000). Eläketurvakeskus, Kuntien elä-
kevakuutus, Valtiokonttori. Helsinki. 
 
Suomen työeläkkeensaajat vuonna 1997 (1998). Eläketurvakeskus, Kuntien elä-
kevakuutus, Valtiokonttori. Helsinki. 
 
Suomen työeläkkeensaajat vuonna 1996 (1997). Eläketurvakeskus, Kuntien elä-
kevakuutus, Valtiokonttori. Helsinki. 
 
Svensson Ingemar (2003) Olika sätt att belysa om fattningen av de äldres delta-
gande i arbetslivet. Riksförsäkringsverket. Äldrepolitik av den parlamentariska 
äldre beredningen senior 2005. Stockholm. 
  
Takala Mervi (2003) Osa-aikaeläkkeeltä kokopäivätyöhön. Kun työtä on 
enemmän kuin ehtii tehdä. Työeläke 2003/4, s 17.  
 
Takala Mervi (2000) Osa-aikaeläke. Katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Elä-
keturvakeskuksen monisteita 2000:32. Helsinki. 
 
Takala Mervi ja Uusitalo Hannu (toim.) (2002) Varhaiseläkkeet muuttuvat � 
mutta miten? Arvioita yksityisalojen eläkkeiden kehittämistä koskevan periaate-
sopimuksen vaikutuksista. Eläketurvakeskuksen raportteja 2002:30. Helsinki. 
 
Taulu Heikki (2004) Eläkkeellesiirtymisiän odote KuEL-alalla 1991�2003. 
Tilastotiedote 3/2004. Kuntien Eläkevakuutus.  
 
Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2003 (2005) Suomen virallinen tilasto. Sosiaa-
liturva. Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos. Helsinki. 
 
Tuominen Pekka ja Norlamo Pekka (1978) Todennäköisyyslaskenta. Osa 1. 
Helsinki. 
 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 139 

Tuominen Pekka ja Norlamo Pekka (1974) Todennäköisyyslaskenta. Osa 2. 
Helsinki. 
 
Tuominen Eila ja Pelkonen Janne (2004) Joustava eläkeikä �tutkimus. Esira-
portti joustavien ikärajojen valintatilanteeseen vuosina 2005�2007 tulevista yksi-
tyisalojen palkansaajista. Eläketurvakeskuksen monisteita 45. Helsinki. 
 
Työeläkejärjestelmän tilastollinen vuosikirja 1987 (1988) Osa I. Tilastotietoja 
työeläkkeen saajista. Eläketurvakeskus. Helsinki. 
 
Työeläkelainsäädäntö 2005 (2005). Eläketurvakeskus ja Edita Publishing Oy. 
Helsinki. 
 
Työeläkkeen laskentaopas 2002 (2002). Eläketurvakeskus. Helsinki.  
 
Työeläkkeen laskentaopas (1994). Eläketurvakeskus. Helsinki. 
 
Valtion eläkkeet 2003 (2004). Tilastot. Valtiokonttori. Helsinki. 
 
Valtion eläketurva. Palveluksessa olleet henkilöt 2003 (2005). Tilastot. Valtio-
konttori. Helsinki. 
 
Yksityisen sektorin joustavien eläkelajien seurantatilastoja 1.1.�31.12.1990 
(1991). Eläketurvakeskus. Helsinki. 
 
Yksityisen sektorin työsuhdetilastot vuonna 2003 (2004). Eläketurvakeskuksen 
tilastoraportti 7/2004. Helsinki.  
 
Käytetyt internet-lähteet: 
 
- etk.fi. 
 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

140 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 

- Graunt John (1662) Natural and Political Observations Mentioned in the Fol-
lowing Index, and Made upon the Bills of Mortality, with Reference to the Gov-
ernment, Religion, Trade, Growth, Air, Diseases and the Several Changes of the 
Said City. Lainaus: www.stat.fi 10.1.2006. 
 
- Tilastokeskus.fi: Tilastokoulutus - Verkkokoulu - Johdatus väestötieteen perus-
teisiin - Väestötieteen historia. 10.1.2006. 
 
- tyoelakelakipalvelu.etk.fi. 
 
- World Health Organisation (2001) The world health report 2001. Healthy life 
expectancy. WHO Statistics. www3.who.int/whosis/hale/hale.cfm. 14.2.2004. 
 
Julkaisemattomat lähteet: 
 
Ahonen Antero (1997b): Vakuutettujen eläkkeelle siirtymisikä. Selvitys insi-
denssi- ja prevalenssipohjaisten laskelmien perusteista ja tuloksista sekä vertai-
lua muihin eläkeikäsuureisiin ja työnjättöikään. Muistio. Helsinki. 
 
Ahonen Antero (1997c) De försäkrades pensioneringsålder. Muistio. Helsinki.  
 
Förväntad pensionsålder (2004) Riksförsäkringsverket. Julkaisematon työpaperi, 
syyskuu 2004. 
 
Eläkehakemusten käsittelyaikatilastot (2004) Eläketurvakeskus.  
 
Eläketurvakeskuksen julkaisematonta rekisteriaineistoa 
 
Eläkkeellesiirtymisikätyöryhmän muistio 14.9.1998. Eläketurvakeskus. 
 
Kannisto Jari (2005a) Faktiskt pensionsålder. Esitelmä kokouksessa Nordiskt 
Utvärderarmöte 6.� 7.10.2005. Reykjavik. 
 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 141 

Kannisto Jari (2005b) Arvioita varsinaiselle vanhuuseläkkeelle hakijoiden mää-
ristä. Eläketurvakeskus. Muistio. Helsinki. 
 
Suomen työeläkkeensaajat 2004. Ennakkotieto. 
 
Taulukoita Kelan rekisteriaineistosta (2005), Helka Hytti. Helsinki. 

 
 

 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

142 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 

LIITTEET 

Liite 1 
 

Liitetaulukko 1 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvot vuosina 1996�2004 ,  
molemmat sukupuolet 

Ikä 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

          
25 58,8 59,0 59,1 58,9 58,8 58,9 58,8 58,9 59,1 
26 58,8 59,0 59,1 58,9 58,8 59,0 58,8 58,9 59,1 
27 58,9 59,0 59,2 59,0 58,8 59,0 58,9 59,0 59,2 
28 58,9 59,1 59,2 59,0 58,9 59,0 58,9 59,0 59,2 
29 58,9 59,1 59,2 59,0 58,9 59,1 59,0 59,1 59,3 
          

30 59,0 59,1 59,3 59,1 59,0 59,1 59,0 59,1 59,4 
31 59,0 59,2 59,3 59,1 59,0 59,2 59,1 59,2 59,4 
32 59,1 59,2 59,4 59,2 59,1 59,2 59,1 59,2 59,5 
33 59,1 59,3 59,4 59,2 59,1 59,3 59,2 59,3 59,5 
34 59,2 59,3 59,5 59,3 59,2 59,3 59,3 59,4 59,6 
          

35 59,2 59,4 59,5 59,4 59,3 59,4 59,3 59,4 59,7 
36 59,3 59,4 59,6 59,4 59,3 59,5 59,4 59,5 59,7 
37 59,3 59,5 59,6 59,5 59,4 59,5 59,5 59,6 59,8 
38 59,4 59,6 59,7 59,6 59,5 59,6 59,5 59,7 59,9 
39 59,4 59,6 59,8 59,6 59,5 59,7 59,6 59,8 60,0 
          

40 59,5 59,7 59,8 59,7 59,6 59,8 59,7 59,8 60,1 
41 59,6 59,7 59,9 59,8 59,7 59,8 59,8 59,9 60,1 
42 59,6 59,8 60,0 59,9 59,8 59,9 59,9 60,0 60,2 
43 59,7 59,9 60,0 59,9 59,9 60,0 59,9 60,1 60,3 
44 59,8 60,0 60,1 60,0 60,0 60,1 60,0 60,2 60,4 
          

45 59,9 60,1 60,2 60,1 60,0 60,2 60,1 60,3 60,5 
46 60,0 60,1 60,3 60,2 60,1 60,3 60,2 60,4 60,6 
47 60,0 60,2 60,4 60,3 60,2 60,4 60,3 60,5 60,7 
48 60,1 60,4 60,5 60,4 60,3 60,5 60,4 60,6 60,8 
49 60,3 60,5 60,6 60,5 60,5 60,6 60,6 60,8 60,9 
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Liitetaulukko 1 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvot vuosina 1996�2004, mo-
lemmat sukupuolet 

Ikä 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

50 60,4 60,6 60,7 60,7 60,6 60,7 60,7 60,9 61,1 
51 60,5 60,7 60,8 60,8 60,7 60,8 60,8 61,0 61,2 
52 60,6 60,8 61,0 60,9 60,9 61,0 61,0 61,2 61,3 
53 60,7 61,0 61,1 61,1 61,0 61,1 61,1 61,3 61,5 
54 60,9 61,1 61,2 61,2 61,1 61,2 61,2 61,4 61,6 
          

55 61,0 61,2 61,3 61,3 61,3 61,4 61,4 61,6 61,8 
56 61,3 61,4 61,5 61,6 61,4 61,5 61,6 61,8 61,9 
57 61,5 61,6 61,7 61,7 61,6 61,7 61,7 61,9 62,1 
58 61,7 61,7 61,8 61,9 61,7 61,8 61,9 62,1 62,2 
59 61,9 61,9 62,0 62,1 61,9 62,0 62,0 62,2 62,4 
          

60 62,0 62,1 62,2 62,2 62,1 62,2 62,2 62,4 62,6 
61 63,3 63,4 63,6 63,6 63,4 63,4 63,3 63,5 63,5 
62 63,9 64,0 64,1 64,1 63,9 63,9 63,8 64,0 64,1 
63 64,3 64,3 64,4 64,4 64,2 64,2 64,2 64,4 64,4 
64 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,8 64,8 64,8 64,7 
65 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 
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Liitetaulukko 1 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvot vuosina 1996�2004,  
miehet 

Ikä 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

          
25 58,5 58,7 58,9 58,7 58,6 58,9 58,5 58,6 59,0 
26 58,6 58,8 59,0 58,7 58,7 58,9 58,6 58,7 59,0 
27 58,6 58,8 59,0 58,8 58,7 58,9 58,6 58,7 59,1 
28 58,6 58,8 59,0 58,8 58,7 59,0 58,7 58,8 59,1 
29 58,7 58,9 59,1 58,9 58,8 59,0 58,8 58,8 59,2 
          

30 58,7 58,9 59,1 58,9 58,8 59,1 58,8 58,9 59,3 
31 58,8 59,0 59,2 59,0 58,9 59,1 58,9 59,0 59,3 
32 58,8 59,0 59,2 59,0 59,0 59,2 59,0 59,0 59,4 
33 58,9 59,1 59,3 59,1 59,0 59,3 59,0 59,1 59,4 
34 59,0 59,1 59,4 59,1 59,1 59,3 59,1 59,2 59,5 
          

35 59,0 59,2 59,4 59,2 59,2 59,4 59,2 59,3 59,6 
36 59,1 59,3 59,5 59,3 59,2 59,4 59,3 59,4 59,7 
37 59,1 59,3 59,5 59,3 59,3 59,5 59,4 59,4 59,7 
38 59,2 59,4 59,6 59,4 59,4 59,6 59,4 59,5 59,8 
39 59,2 59,5 59,7 59,5 59,5 59,7 59,5 59,6 59,9 
          

40 59,3 59,5 59,7 59,6 59,5 59,8 59,6 59,7 60,0 
41 59,4 59,6 59,8 59,6 59,6 59,8 59,7 59,8 60,1 
42 59,5 59,7 59,9 59,7 59,7 59,9 59,8 59,9 60,2 
43 59,6 59,8 60,0 59,8 59,8 60,0 59,9 60,0 60,3 
44 59,7 59,9 60,1 59,9 59,9 60,1 60,0 60,1 60,4 
          

45 59,8 60,0 60,1 60,0 60,0 60,2 60,1 60,2 60,5 
46 59,9 60,1 60,2 60,1 60,1 60,3 60,2 60,3 60,6 
47 60,0 60,2 60,3 60,2 60,2 60,4 60,3 60,4 60,7 
48 60,1 60,3 60,4 60,3 60,3 60,5 60,4 60,6 60,8 
49 60,2 60,5 60,6 60,5 60,5 60,6 60,6 60,7 61,0 
          

50 60,3 60,6 60,7 60,6 60,6 60,8 60,7 60,9 61,1 
51 60,5 60,7 60,9 60,8 60,8 60,9 60,9 61,1 61,3 
52 60,6 60,9 61,0 60,9 60,9 61,1 61,0 61,2 61,4 
53 60,8 61,0 61,1 61,1 61,1 61,2 61,2 61,4 61,6 
54 60,9 61,1 61,3 61,2 61,2 61,4 61,4 61,5 61,7 
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Liitetaulukko 1 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvot vuosina 1996�2004 ,  
miehet 

Ikä 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

          
55 61,1 61,3 61,4 61,4 61,4 61,5 61,5 61,7 61,9 
56 61,3 61,5 61,6 61,6 61,5 61,7 61,7 61,9 62,1 
57 61,5 61,7 61,8 61,8 61,7 61,9 61,9 62,0 62,3 
58 61,7 61,8 61,9 62,0 61,9 62,0 62,1 62,2 62,4 
58 62,0 62,0 62,1 62,2 62,1 62,2 62,2 62,4 62,6 
          

60 62,1 62,2 62,3 62,4 62,2 62,4 62,4 62,5 62,8 
61 63,4 63,4 63,6 63,6 63,5 63,5 63,4 63,6 63,7 
62 64,0 64,0 64,2 64,1 64,0 64,0 64,0 64,1 64,2 
63 64,4 64,3 64,5 64,4 64,3 64,3 64,3 64,4 64,4 
64 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,8 64,9 64,8 
65 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 
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Liitetaulukko 1 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvot vuosina 1996�2004,  
naiset 

Ikä 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

          
25 59,1 59,2 59,3 59,1 58,9 59,0 59,0 59,1 59,2 
26 59,1 59,3 59,3 59,2 59,0 59,1 59,1 59,2 59,3 
27 59,1 59,3 59,3 59,2 59,0 59,1 59,1 59,2 59,3 
28 59,2 59,3 59,3 59,2 59,0 59,1 59,1 59,2 59,3 
29 59,2 59,3 59,4 59,2 59,0 59,2 59,2 59,3 59,4 
          

30 59,2 59,4 59,4 59,3 59,1 59,2 59,2 59,3 59,4 
31 59,3 59,4 59,4 59,3 59,1 59,2 59,2 59,4 59,5 
32 59,3 59,4 59,5 59,4 59,2 59,3 59,3 59,4 59,6 
33 59,3 59,5 59,5 59,4 59,2 59,3 59,3 59,5 59,6 
34 59,4 59,5 59,6 59,5 59,3 59,4 59,4 59,5 59,7 
          

35 59,4 59,6 59,6 59,5 59,3 59,4 59,5 59,6 59,8 
36 59,4 59,6 59,7 59,6 59,4 59,5 59,5 59,7 59,8 
37 59,5 59,7 59,7 59,6 59,5 59,6 59,6 59,7 59,9 
38 59,5 59,7 59,8 59,7 59,6 59,7 59,6 59,8 60,0 
39 59,6 59,8 59,8 59,8 59,6 59,7 59,7 59,9 60,0 
          

40 59,6 59,8 59,9 59,8 59,7 59,8 59,8 60,0 60,1 
41 59,7 59,9 60,0 59,9 59,8 59,9 59,9 60,0 60,2 
42 59,8 59,9 60,0 60,0 59,9 59,9 59,9 60,1 60,3 
43 59,8 60,0 60,1 60,1 59,9 60,0 60,0 60,2 60,4 
44 59,9 60,1 60,2 60,1 60,0 60,1 60,1 60,3 60,5 
          

45 60,0 60,2 60,3 60,2 60,1 60,2 60,2 60,4 60,5 
46 60,1 60,2 60,3 60,3 60,2 60,3 60,3 60,5 60,6 
47 60,1 60,3 60,4 60,4 60,3 60,4 60,4 60,6 60,7 
48 60,2 60,4 60,5 60,5 60,4 60,5 60,5 60,7 60,8 
49 60,3 60,5 60,6 60,6 60,5 60,6 60,6 60,8 60,9 
          

50 60,4 60,6 60,7 60,7 60,6 60,7 60,7 60,9 61,0 
51 60,5 60,7 60,8 60,8 60,7 60,8 60,8 61,0 61,1 
52 60,6 60,8 60,9 60,9 60,8 60,9 60,9 61,1 61,3 
53 60,7 60,9 61,0 61,1 60,9 61,0 61,0 61,2 61,4 
54 60,8 61,0 61,1 61,2 61,0 61,1 61,1 61,4 61,5 
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Liitetaulukko 1 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvot vuosina 1996�2004,  
naiset 

Ikä 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

          
55 61,0 61,1 61,2 61,3 61,2 61,2 61,3 61,5 61,6 
56 61,2 61,4 61,5 61,5 61,3 61,4 61,4 61,6 61,8 
57 61,4 61,5 61,6 61,7 61,5 61,5 61,6 61,8 62,0 
58 61,6 61,6 61,7 61,8 61,6 61,7 61,7 61,9 62,1 
58 61,8 61,8 61,9 62,0 61,8 61,8 61,8 62,0 62,2 
          

60 62,0 62,0 62,1 62,1 61,9 62,0 62,0 62,2 62,4 
61 63,2 63,4 63,5 63,5 63,2 63,3 63,2 63,4 63,4 
62 63,8 63,9 64,0 64,0 63,8 63,8 63,7 64,0 63,9 
63 64,2 64,2 64,4 64,3 64,1 64,1 64,0 64,3 64,3 
64 64,8 64,9 64,9 64,9 64,9 64,8 64,8 64,8 64,7 
65 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 
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Liite 2 
 
Liitetaulukko 2 Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä iän mukaan vuosina 2000 � 
2004, molemmat sukupuolet 

 Ikä eläkkeen alkaessa Ikä tarkasteluvuoden lopussa 
 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 

- 24 84 118 125 139 141 69 82 85 106 110 
25 42 57 61 79 61 37 48 60 58 51 
26 64 64 77 101 94 58 50 61 84 60 
27 56 78 101 94 112 47 78 73 101 100 
28 74 72 96 94 107 76 71 102 93 110 
29 92 84 104 94 120 75 85 105 87 118 

     
30 111 114 121 143 92 109 90 102 101 110 
31 143 103 112 122 138 126 101 123 123 110 
32 144 140 156 140 144 141 112 126 152 142 
33 175 161 180 167 149 168 147 144 154 142 
34 173 179 174 212 164 177 171 193 159 156 

     
35 222 207 207 246 195 194 185 179 230 174 
36 185 223 236 237 244 206 209 227 235 219 
37 237 224 226 258 246 219 227 242 244 225 
38 265 270 256 270 282 260 233 223 269 255 
39 288 265 305 274 275 259 275 263 263 287 

     
40 293 314 314 325 315 283 273 318 287 275 
41 343 313 340 377 352 338 312 307 352 355 
42 358 357 376 416 392 341 336 343 392 350 
43 361 395 374 408 435 368 346 393 396 397 
44 449 434 462 446 406 406 410 399 433 416 

     
45 449 479 492 483 464 453 457 455 456 439 
46 501 529 590 552 561 481 485 531 481 470 
47 612 604 640 662 652 547 535 623 599 582 
48 832 813 868 857 728 785 701 744 774 691 
49 817 774 884 837 776 785 781 810 780 738 

     
50 1063 993 961 978 945 986 835 939 902 863 
51 1102 1024 1072 1085 1049 1039 968 962 1003 949 
52 1205 1206 1185 1137 1117 1177 1108 1090 1119 1036 
53 1328 1320 1415 1329 1309 1271 1245 1261 1191 1184 
54 1528 1452 1485 1520 1413 1443 1344 1492 1428 1333 
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Liitetaulukko 2 Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä iän mukaan vuosina 2000 � 
2004, molemmat sukupuolet 

 Ikä eläkkeen alkaessa Ikä tarkasteluvuoden lopussa 
 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 
55 1908 2336 2405 2296 2215 1813 2036 2024 1963 1835 
56 1458 1415 2046 1964 1978 1550 1875 2101 2043 1999 
57 1148 1240 1436 1850 1953 1353 1364 1901 1940 2065 
58 2444 2116 2066 2017 2371 1759 1940 1640 2064 2257 
59 1723 1633 1730 1737 1921 2273 1502 2124 1810 2230 
     
60 15155 17953 13879 14280 13345 12852 16771 10931 12650 11265 
61 2515 2643 3026 2787 2745 4385 3516 5617 3696 4635 
62 2031 2247 2465 2647 2511 2289 2576 2522 3462 2280 
63 4571 5075 5752 4029 4871 4567 5055 5733 3599 4531 
64 675 728 911 913 1667 1234 1435 1638 1801 2930 
     
65 6237 6700 7295 8149 8866 5870 6321 6922 7683 8393 
66 74 80 85 97 111 641 766 871 1017 1073 
67 43 60 44 60 50 52 90 87 85 99 
68 24 25 20 20 16 31 51 47 50 45 
69 14 20 14 15 17 11 24 26 19 26 
70- 51 54 42 36 39 63 69 52 45 44 

     
Kaik-
ki  53667 57691 57211 56979 58154 53667 57691 57211 56979 58154 

Kes-
ki-ikä 57,5 57,7 57,6 57,5 57,8      

Me-
diaa-
ni-ikä 

60,1 60,1 60,1 60,1 60,1      
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Liitetaulukko 2 Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä iän mukaan vuosina 2000 � 
2004, miehet 

 Ikä eläkkeen alkaessa Ikä tarkasteluvuoden lopussa 
 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 

- 24 64 67 80 87 85 52 47 57 65 68 
25 29 30 39 47 36 29 27 40 36 29 
26 36 38 57 50 57 37 26 38 47 35 
27 36 46 67 68 68 24 47 52 66 61 
28 41 44 63 53 51 44 40 65 53 65 
29 58 51 65 67 65 48 52 71 55 60 

    
30 61 62 76 84 44 59 55 67 65 54 
31 75 59 57 62 70 72 53 65 72 57 
32 86 74 94 69 81 75 64 76 83 72 
33 88 79 106 97 76 88 75 85 76 79 
34 90 92 105 109 89 105 82 109 84 77 

    
35 110 111 117 148 106 92 96 108 125 106 
36 99 107 137 136 125 110 111 121 136 104 
37 116 113 115 143 127 106 105 141 146 120 
38 149 153 152 146 143 144 129 124 149 135 
39 144 143 157 143 171 126 151 148 137 158 

    
40 145 155 154 174 165 142 147 149 159 154 
41 189 159 196 192 181 183 155 160 182 183 
42 175 195 218 237 203 176 167 209 194 183 
43 195 209 212 238 227 185 192 221 231 211 
44 245 232 248 239 217 222 222 229 258 221 

    
45 248 238 263 262 249 247 234 247 238 223 
46 260 304 324 291 320 259 261 284 270 268 
47 329 314 346 367 385 292 291 338 324 329 
48 513 472 535 554 393 474 386 447 456 380 
49 469 443 480 490 422 465 433 444 476 411 

    
50 628 599 558 570 543 582 522 559 542 495 
51 619 565 597 603 561 612 550 539 568 516 
52 634 665 669 598 605 597 609 584 609 567 
53 693 684 779 735 719 674 659 710 634 646 
54 806 752 797 850 757 754 689 802 800 707 

 
 
 
 
 



Eläkkeellesiirtymisiän mittaaminen 

 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA 151 

Liitetaulukko 2 Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä iän mukaan vuosina 2000 � 
2004, miehet 

 Ikä eläkkeen alkaessa Ikä tarkasteluvuoden lopussa 
 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 
55 888 1136 1218 1118 1125 857 978 1009 947 950 
56 824 760 1090 1031 1052 830 986 1110 1086 1055 
57 619 669 810 1060 1058 746 768 1090 1068 1103 
58 1222 1050 1017 1064 1272 905 988 864 1192 1275 
59 792 724 772 778 812 1073 697 941 777 972 
    
60 6862 7928 6286 6416 5888 5809 7337 4845 5651 4934 
61 1267 1331 1537 1348 1360 2083 1680 2758 1757 2172 
62 933 1112 1179 1246 1204 1083 1268 1220 1630 1083 
63 1932 2044 2383 1899 2155 1895 2074 2389 1711 2165 
64 379 388 519 529 732 661 745 860 919 1180 
    
65 3130 3423 3831 4327 4733 2928 3215 3650 4112 4504 
66 44 47 61 65 64 364 414 475 559 584 
67 30 37 28 37 29 35 48 65 59 44 
68 14 17 11 16 6 17 32 28 31 28 
69 11 12 9 10 12 6 17 16 11 17 
70- 23 27 23 18 24 33 36 28 25 27 

     
Kaik-
ki 26400 27960 28637 28871 28867 26400 27960 28637 28871 28867 

Kes-
ki-ikä 57,1 57,3 57,1 57,1 57,5      
Me-
diaa-
ni-ikä 

60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 
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Liitetaulukko 2 Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä iän mukaan vuosina 2000 � 
2004, naiset 

 Ikä eläkkeen alkaessa Ikä tarkasteluvuoden lopussa 
 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 

- 24 20 51 45 52 56 17 35 28 41 42 
25 13 27 22 32 25 8 21 20 22 22 
26 28 26 20 51 37 21 24 23 37 25 
27 20 32 34 26 44 23 31 21 35 39 
28 33 28 33 41 56 32 31 37 40 45 
29 34 33 39 27 55 27 33 34 32 58 

     
30 50 52 45 59 48 50 35 35 36 56 
31 68 44 55 60 68 54 48 58 51 53 
32 58 66 62 71 63 66 48 50 69 70 
33 87 82 74 70 73 80 72 59 78 63 
34 83 87 69 103 75 72 89 84 75 79 

     
35 112 96 90 98 89 102 89 71 105 68 
36 86 116 99 101 119 96 98 106 99 115 
37 121 111 111 115 119 113 122 101 98 105 
38 116 117 104 124 139 116 104 99 120 120 
39 144 122 148 131 104 133 124 115 126 129 

     
40 148 159 160 151 150 141 126 169 128 121 
41 154 154 144 185 171 155 157 147 170 172 
42 183 162 158 179 189 165 169 134 198 167 
43 166 186 162 170 208 183 154 172 165 186 
44 204 202 214 207 189 184 188 170 175 195 

     
45 201 241 229 221 215 206 223 208 218 216 
46 241 225 266 261 241 222 224 247 211 202 
47 283 290 294 295 267 255 244 285 275 253 
48 319 341 333 303 335 311 315 297 318 311 
49 348 331 404 347 354 320 348 366 304 327 

     
50 435 394 403 408 402 404 313 380 360 368 
51 483 459 475 482 488 427 418 423 435 433 
52 571 541 516 539 512 580 499 506 510 469 
53 635 636 636 594 590 597 586 551 557 538 
54 722 700 688 670 656 689 655 690 628 626 
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Liitetaulukko 2 Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä iän mukaan vuosina 2000 � 
2004, naiset 

 Ikä eläkkeen alkaessa Ikä tarkasteluvuoden lopussa 
 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 
55 1020 1200 1187 1178 1090 956 1058 1015 1016 885 
56 634 655 956 933 926 720 889 991 957 944 
57 529 571 626 790 895 607 596 811 872 962 
58 1222 1066 1049 953 1099 854 952 776 872 982 
59 931 909 958 959 1109 1200 805 1183 1033 1258 
     
60 8293 10025 7593 7864 7457 7043 9434 6086 6999 6331 
61 1248 1312 1489 1439 1385 2302 1836 2859 1939 2463 
62 1098 1135 1286 1401 1307 1206 1308 1302 1832 1197 
63 2639 3031 3369 2130 2716 2672 2981 3344 1888 2366 
64 296 340 392 384 935 573 690 778 882 1750 
     
65 3107 3277 3464 3822 4133 2942 3106 3272 3571 3889 
66 30 33 24 32 47 277 352 396 458 489 
67 13 23 16 23 21 17 42 22 26 55 
68 10 8 9 4 10 14 19 19 19 17 
69 3 8 5 5 5 5 7 10 8 9 
70- 28 27 20 18 15 30 33 24 20 17 

     
Kaik-
ki 27267 29731 28574 28108 29287 27267 29731 28574 28108 29287 

Kes-
ki-ikä 57,9 58,1 58,1 57,9 58,2      

Me-
diaa-
ni-ikä 

60,1 60,1 60,1 60,1 60,1      
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Liite 3 
 

Liitetaulukko 3 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvot vuosina 1996�2004, kun 
laskelmasta on jätetty kuolleisuus pois, molemmat sukupuolet 

Ikä 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

          
25 59,0 59,2 59,3 59,1 58,9 59,1 59,0 59,0 59,3 
26 59,0 59,2 59,3 59,1 59,0 59,1 59,0 59,1 59,3 
27 59,0 59,2 59,3 59,1 59,0 59,2 59,0 59,1 59,3 
28 59,1 59,2 59,3 59,2 59,0 59,2 59,1 59,2 59,4 
29 59,1 59,3 59,4 59,2 59,1 59,2 59,1 59,2 59,4 
          

30 59,1 59,3 59,4 59,3 59,1 59,3 59,2 59,3 59,5 
31 59,2 59,3 59,5 59,3 59,2 59,3 59,2 59,3 59,6 
32 59,2 59,4 59,5 59,4 59,2 59,4 59,3 59,4 59,6 
33 59,2 59,4 59,6 59,4 59,3 59,4 59,3 59,4 59,7 
34 59,3 59,5 59,6 59,5 59,3 59,5 59,4 59,5 59,7 
          

35 59,3 59,5 59,7 59,5 59,4 59,5 59,5 59,6 59,8 
36 59,4 59,6 59,7 59,6 59,5 59,6 59,5 59,7 59,9 
37 59,4 59,6 59,8 59,6 59,5 59,7 59,6 59,7 59,9 
38 59,5 59,7 59,8 59,7 59,6 59,7 59,7 59,8 60,0 
39 59,5 59,7 59,9 59,8 59,7 59,8 59,7 59,9 60,1 
          

40 59,6 59,8 59,9 59,8 59,7 59,9 59,8 60,0 60,2 
41 59,7 59,9 60,0 59,9 59,8 60,0 59,9 60,0 60,2 
42 59,7 59,9 60,1 60,0 59,9 60,0 60,0 60,1 60,3 
43 59,8 60,0 60,1 60,1 60,0 60,1 60,0 60,2 60,4 
44 59,9 60,1 60,2 60,1 60,1 60,2 60,1 60,3 60,5 
          

45 60,0 60,2 60,3 60,2 60,1 60,3 60,2 60,4 60,6 
46 60,0 60,2 60,4 60,3 60,2 60,4 60,3 60,5 60,7 
47 60,1 60,3 60,5 60,4 60,3 60,5 60,4 60,6 60,8 
48 60,2 60,4 60,6 60,5 60,4 60,6 60,5 60,7 60,9 
49 60,3 60,6 60,7 60,6 60,5 60,7 60,6 60,8 61,0 
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Liitetaulukko 3 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvot vuosina 1996�2004, kun 
laskelmasta on jätetty kuolleisuus pois, molemmat sukupuolet 

Ikä 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

50 60,5 60,7 60,8 60,8 60,7 60,8 60,8 61,0 61,1 
51 60,6 60,8 60,9 60,9 60,8 60,9 60,9 61,1 61,3 
52 60,7 60,9 61,0 61,0 60,9 61,0 61,0 61,2 61,4 
53 60,8 61,0 61,1 61,1 61,0 61,2 61,2 61,4 61,5 
54 60,9 61,1 61,2 61,3 61,2 61,3 61,3 61,5 61,7 
          

55 61,1 61,3 61,4 61,4 61,3 61,4 61,4 61,6 61,8 
56 61,3 61,5 61,6 61,6 61,5 61,6 61,6 61,8 62,0 
57 61,5 61,6 61,7 61,8 61,6 61,7 61,8 62,0 62,1 
58 61,7 61,8 61,9 61,9 61,8 61,9 61,9 62,1 62,3 
59 61,9 62,0 62,1 62,1 62,0 62,1 62,1 62,3 62,4 
          

60 62,1 62,1 62,2 62,3 62,1 62,2 62,2 62,4 62,6 
61 63,3 63,4 63,6 63,6 63,4 63,4 63,3 63,5 63,5 
62 63,9 64,0 64,1 64,1 63,9 63,9 63,9 64,0 64,1 
63 64,3 64,3 64,4 64,4 64,2 64,2 64,2 64,4 64,4 
64 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,8 64,8 64,8 
65 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 
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Liitetaulukko 3 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvot vuosina 1996�2004, kun 
laskelmasta on jätetty kuolleisuus pois, miehet 

Ikä 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

          
25 58,8 59,0 59,2 59,0 58,9 59,1 58,8 58,9 59,2 
26 58,8 59,0 59,2 59,0 58,9 59,1 58,8 58,9 59,3 
27 58,8 59,0 59,2 59,0 59,0 59,2 58,9 59,0 59,3 
28 58,9 59,1 59,3 59,1 59,0 59,2 58,9 59,0 59,4 
29 58,9 59,1 59,3 59,1 59,0 59,3 59,0 59,1 59,4 
          

30 59,0 59,2 59,4 59,2 59,1 59,3 59,1 59,1 59,5 
31 59,0 59,2 59,4 59,2 59,1 59,4 59,1 59,2 59,5 
32 59,1 59,3 59,5 59,3 59,2 59,4 59,2 59,3 59,6 
33 59,1 59,3 59,5 59,3 59,3 59,5 59,3 59,3 59,7 
34 59,2 59,4 59,6 59,4 59,3 59,5 59,3 59,4 59,7 
          

35 59,2 59,4 59,6 59,4 59,4 59,6 59,4 59,5 59,8 
36 59,3 59,5 59,7 59,5 59,4 59,6 59,5 59,6 59,9 
37 59,3 59,5 59,7 59,6 59,5 59,7 59,5 59,6 59,9 
38 59,4 59,6 59,8 59,6 59,6 59,8 59,6 59,7 60,0 
39 59,4 59,6 59,9 59,7 59,7 59,8 59,7 59,8 60,1 
          

40 59,5 59,7 59,9 59,8 59,7 59,9 59,8 59,9 60,2 
41 59,6 59,8 60,0 59,8 59,8 60,0 59,9 60,0 60,3 
42 59,7 59,9 60,1 59,9 59,9 60,1 59,9 60,1 60,3 
43 59,7 59,9 60,1 60,0 60,0 60,2 60,0 60,2 60,4 
44 59,8 60,0 60,2 60,1 60,1 60,2 60,1 60,3 60,5 
          

45 59,9 60,1 60,3 60,2 60,1 60,3 60,2 60,4 60,6 
46 60,0 60,2 60,4 60,3 60,2 60,4 60,3 60,5 60,7 
47 60,1 60,3 60,5 60,4 60,3 60,5 60,4 60,6 60,8 
48 60,2 60,4 60,6 60,5 60,4 60,6 60,6 60,7 61,0 
49 60,3 60,6 60,7 60,6 60,6 60,8 60,7 60,8 61,1 
          

50 60,5 60,7 60,8 60,8 60,7 60,9 60,8 61,0 61,2 
51 60,6 60,8 61,0 60,9 60,9 61,0 61,0 61,2 61,4 
52 60,7 61,0 61,1 61,1 61,0 61,2 61,1 61,3 61,5 
53 60,9 61,1 61,2 61,2 61,2 61,3 61,3 61,5 61,7 
54 61,0 61,2 61,4 61,3 61,3 61,5 61,4 61,6 61,8 
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Liitetaulukko 3 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvot vuosina 1996�2004, kun 
laskelmasta on jätetty kuolleisuus pois, miehet 

Ikä 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

          
55 61,2 61,4 61,5 61,5 61,4 61,6 61,6 61,8 62,0 
56 61,4 61,6 61,7 61,7 61,6 61,8 61,8 61,9 62,1 
57 61,6 61,7 61,9 61,9 61,8 61,9 61,9 62,1 62,3 
58 61,8 61,9 62,0 62,1 61,9 62,1 62,1 62,3 62,5 
59 62,0 62,1 62,2 62,3 62,1 62,3 62,3 62,4 62,7 
          

60 62,2 62,2 62,3 62,4 62,3 62,4 62,4 62,6 62,8 
61 63,4 63,5 63,6 63,7 63,5 63,6 63,5 63,6 63,7 
62 64,0 64,0 64,2 64,2 64,0 64,0 64,0 64,1 64,2 
63 64,4 64,4 64,5 64,5 64,3 64,3 64,3 64,4 64,5 
64 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,8 64,9 64,8 
65 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 
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Liitetaulukko 3 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvot vuosina 1999�2004 , kun 
laskelmasta on jätetty kuolleisuus pois, naiset 

Ikä 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

          
25 59,2 59,3 59,4 59,2 59,0 59,1 59,1 59,2 59,3 
26 59,2 59,3 59,4 59,2 59,0 59,1 59,2 59,2 59,3 
27 59,2 59,4 59,4 59,3 59,1 59,2 59,2 59,3 59,4 
28 59,2 59,4 59,4 59,3 59,1 59,2 59,2 59,3 59,4 
29 59,3 59,4 59,5 59,3 59,1 59,2 59,2 59,4 59,5 
          

30 59,3 59,4 59,5 59,3 59,1 59,3 59,3 59,4 59,5 
31 59,3 59,5 59,5 59,4 59,2 59,3 59,3 59,4 59,6 
32 59,4 59,5 59,6 59,4 59,2 59,4 59,4 59,5 59,6 
33 59,4 59,6 59,6 59,5 59,3 59,4 59,4 59,5 59,7 
34 59,4 59,6 59,7 59,5 59,4 59,5 59,5 59,6 59,8 
          

35 59,5 59,7 59,7 59,6 59,4 59,5 59,5 59,7 59,8 
36 59,5 59,7 59,8 59,6 59,5 59,6 59,6 59,8 59,9 
37 59,5 59,7 59,8 59,7 59,5 59,6 59,7 59,8 60,0 
38 59,6 59,8 59,9 59,8 59,6 59,7 59,7 59,9 60,0 
39 59,6 59,8 59,9 59,8 59,7 59,8 59,8 60,0 60,1 
          

40 59,7 59,9 60,0 59,9 59,8 59,9 59,8 60,0 60,2 
41 59,8 59,9 60,0 60,0 59,8 59,9 59,9 60,1 60,2 
42 59,8 60,0 60,1 60,0 59,9 60,0 60,0 60,2 60,3 
43 59,9 60,1 60,2 60,1 60,0 60,1 60,1 60,3 60,4 
44 60,0 60,1 60,2 60,2 60,1 60,2 60,2 60,4 60,5 
          

45 60,0 60,2 60,3 60,3 60,2 60,2 60,2 60,4 60,6 
46 60,1 60,3 60,4 60,3 60,2 60,3 60,3 60,5 60,7 
47 60,2 60,4 60,5 60,4 60,3 60,4 60,4 60,6 60,8 
48 60,3 60,5 60,6 60,5 60,4 60,5 60,5 60,7 60,9 
49 60,4 60,6 60,7 60,6 60,5 60,6 60,6 60,8 61,0 
          

50 60,5 60,6 60,8 60,7 60,6 60,7 60,7 60,9 61,1 
51 60,5 60,7 60,9 60,9 60,7 60,8 60,8 61,0 61,2 
52 60,6 60,8 61,0 61,0 60,8 60,9 60,9 61,1 61,3 
53 60,8 61,0 61,1 61,1 60,9 61,0 61,1 61,3 61,4 
54 60,9 61,1 61,2 61,2 61,1 61,1 61,2 61,4 61,5 
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Liitetaulukko 3 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvot vuosina 1999�2004 , kun 
laskelmasta on jätetty kuolleisuus pois, naiset 

Ikä 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

          
55 61,0 61,2 61,3 61,3 61,2 61,3 61,3 61,5 61,7 
56 61,3 61,4 61,5 61,6 61,4 61,4 61,5 61,7 61,8 
57 61,4 61,5 61,6 61,7 61,5 61,6 61,6 61,8 62,0 
58 61,6 61,7 61,7 61,8 61,6 61,7 61,7 61,9 62,1 
59 61,8 61,9 61,9 62,0 61,8 61,8 61,9 62,1 62,2 
          

60 62,0 62,0 62,1 62,2 61,9 62,0 62,0 62,2 62,4 
61 63,2 63,4 63,5 63,5 63,3 63,3 63,2 63,4 63,4 
62 63,8 63,9 64,0 64,0 63,8 63,8 63,7 64,0 64,0 
63 64,2 64,2 64,4 64,3 64,1 64,1 64,1 64,3 64,3 
64 64,8 64,9 64,9 64,9 64,9 64,8 64,8 64,8 64,7 
65 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 
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Liite 4 
 
Liitetaulukko 4  Työvoimaan kuulumisen ja työvoiman ulkopuolella vietetyn 
elinajan odotteiden laskenta vuoden 2004 elinajan taulun ja työvoimatutkimuk-
sen mukaan, molemmat sukupuolet  

 Elossa 
iässä x 

Eletyt  
henkilö 
vuodet 
iässä x 

Eletyt vuo-
det iässä x
ja sen  
jälkeen 

Elin- 
ajan 
odote

Työl- 
lisyys-
aste 
2004 

Työvoi-
massa 
eletyt 
vuodet 
iässä x

Työvoimas-
sa eletyt  
vuodet 
iässä x ja  
sen jälkeen

Työvoi- 
maan 
kuulu- 
misajan 
odote 

Työvoi- 
man 
ulko- 
puolella 
oloajan  
odote 

Ikä (lx) (Lx) (Tx) (ex) (ax) (aLx) (aTx) (aex) (rex) 
0 100000 99 769 7 885 850 78,86 0,000 0 3 190 454 31,9 47,0 
1 99671 99 651 7 786 081 78,12 0,000 0 3 190 454 32,0 46,1 
2 99631 99 623 7 686 430 77,15 0,000 0 3 190 454 32,0 45,1 
3 99614 99 608 7 586 807 76,16 0,000 0 3 190 454 32,0 44,1 
4 99601 99 594 7 487 200 75,17 0,000 0 3 190 454 32,0 43,1 
5 99588 99 580 7 387 605 74,18 0,000 0 3 190 454 32,0 42,1 
6 99572 99 566 7 288 025 73,19 0,000 0 3 190 454 32,0 41,2 
7 99560 99 555 7 188 459 72,20 0,000 0 3 190 454 32,0 40,2 
8 99550 99 544 7 088 904 71,21 0,000 0 3 190 454 32,0 39,2 
9 99537 99 533 6 989 361 70,22 0,000 0 3 190 454 32,1 38,2 

10 99528 99 527 6 889 828 69,22 0,000 0 3 190 454 32,1 37,2 
11 99525 99 521 6 790 301 68,23 0,000 0 3 190 454 32,1 36,2 
12 99516 99 507 6 690 781 67,23 0,000 0 3 190 454 32,1 35,2 
13 99498 99 492 6 591 274 66,25 0,000 0 3 190 454 32,1 34,2 
14 99486 99 481 6 491 782 65,25 0,000 0 3 190 454 32,1 33,2 
15 99476 99 468 6 392 301 64,26 0,087 8 614 3 190 454 32,1 32,2 
16 99460 99 442 6 292 833 63,27 0,141 14 051 3 181 840 32,0 31,3 
17 99424 99 402 6 193 391 62,29 0,188 18 658 3 167 789 31,9 30,4 
18 99381 99 346 6 093 988 61,32 0,268 26 625 3 149 131 31,7 29,6 
19 99312 99 282 5 994 642 60,36 0,378 37 558 3 122 506 31,4 28,9 
20 99251 99 219 5 895 360 59,40 0,404 40 114 3 084 948 31,1 28,3 
21 99187 99 141 5 796 142 58,44 0,520 51 543 3 044 834 30,7 27,7 
22 99095 99 056 5 697 001 57,49 0,548 54 283 2 993 291 30,2 27,3 
23 99017 98 980 5 597 945 56,53 0,602 59 537 2 939 008 29,7 26,9 
24 98943 98 912 5 498 965 55,58 0,670 66 241 2 879 471 29,1 26,5 
25 98880 98 847 5 400 053 54,61 0,694 68 630 2 813 230 28,5 26,2 
26 98814 98 783 5 301 206 53,65 0,732 72 329 2 744 601 27,8 25,9 
27 98752 98 713 5 202 423 52,68 0,778 76 789 2 672 272 27,1 25,6 
28 98673 98 642 5 103 710 51,72 0,764 75 363 2 595 483 26,3 25,4 
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Liitetaulukko 4  Työvoimaan kuulumisen ja työvoiman ulkopuolella vietetyn 
elinajan odotteiden laskenta vuoden 2004 elinajan taulun ja työvoimatutkimuk-
sen mukaan, molemmat sukupuolet  

 Elossa 
iässä x 

Eletyt  
henkilö 
vuodet 
iässä x 

Eletyt vuo-
det iässä x
ja sen  
jälkeen 

Elin- 
ajan 
odote

Työl- 
lisyys-
aste 
2004 

Työvoi-
massa 
eletyt 
vuodet 
iässä x

Työvoimas-
sa eletyt  
vuodet 
iässä x ja  
sen jälkeen

Työvoi- 
maan 
kuulu- 
misajan 
odote 

Työvoi- 
man 
ulko- 
puolella 
oloajan  
odote 

Ikä (lx) (Lx) (Tx) (ex) (ax) (aLx) (aTx) (aex) (rex) 
29 98612 98 571 5 005 068 50,76 0,779 76 747 2 520 121 25,6 25,2 
30 98530 98 490 4 906 497 49,80 0,791 77 916 2 443 373 24,8 25,0 
31 98451 98 413 4 808 007 48,84 0,809 79 646 2 365 458 24,0 24,8 
32 98375 98 340 4 709 593 47,87 0,797 78 406 2 285 812 23,2 24,6 
33 98304 98 273 4 611 254 46,91 0,820 80 535 2 207 405 22,5 24,5 
34 98242 98 195 4 512 981 45,94 0,812 79 724 2 126 871 21,6 24,3 
35 98148 98 095 4 414 786 44,98 0,796 78 064 2 047 146 20,9 24,1 
36 98042 97 985 4 316 691 44,03 0,821 80 465 1 969 082 20,1 23,9 
37 97927 97 873 4 218 706 43,08 0,805 78 768 1 888 617 19,3 23,8 
38 97819 97 748 4 120 833 42,13 0,826 80 740 1 809 849 18,5 23,6 
39 97676 97 596 4 023 085 41,19 0,854 83 386 1 729 109 17,7 23,5 
40 97515 97 441 3 925 489 40,26 0,857 83 507 1 645 723 16,9 23,4 
41 97368 97 286 3 828 048 39,32 0,847 82 440 1 562 216 16,0 23,3 
42 97204 97 107 3 730 762 38,38 0,842 81 794 1 479 776 15,2 23,2 
43 97011 96 908 3 633 655 37,46 0,844 81 800 1 397 983 14,4 23,0 
44 96804 96 680 3 536 747 36,54 0,843 81 511 1 316 183 13,6 22,9 
45 96555 96 429 3 440 068 35,63 0,854 82 360 1 234 672 12,8 22,8 
46 96303 96 158 3 343 639 34,72 0,808 77 705 1 152 312 12,0 22,8 
47 96013 95 852 3 247 481 33,82 0,840 80 516 1 074 607 11,2 22,6 
48 95691 95 541 3 151 629 32,94 0,845 80 742 994 092 10,4 22,5 
49 95391 95 217 3 056 088 32,04 0,816 77 726 913 350 9,6 22,5 
50 95043 94 858 2 960 871 31,15 0,806 76 437 835 624 8,8 22,4 
51 94673 94 461 2 866 013 30,27 0,820 77 496 759 187 8,0 22,3 
52 94249 94 029 2 771 552 29,41 0,810 76 173 681 692 7,2 22,2 
53 93809 93 552 2 677 523 28,54 0,781 73 036 605 519 6,5 22,1 
54 93294 93 023 2 583 971 27,70 0,765 71 135 532 483 5,7 22,0 
55 92752 92 492 2 490 948 26,86 0,738 68 213 461 348 5,0 21,9 
56 92233 91 932 2 398 455 26,00 0,685 62 955 393 135 4,3 21,7 
57 91632 91 326 2 306 523 25,17 0,642 58 613 330 180 3,6 21,6 
58 91021 90 651 2 215 197 24,34 0,634 57 509 271 567 3,0 21,4 
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Liitetaulukko 4  Työvoimaan kuulumisen ja työvoiman ulkopuolella vietetyn 
elinajan odotteiden laskenta vuoden 2004 elinajan taulun ja työvoimatutkimuk-
sen mukaan, molemmat sukupuolet  

 Elossa 
iässä x 

Eletyt  
henkilö 
vuodet 
iässä x 

Eletyt vuo-
det iässä x
ja sen 
jälkeen 

Elin- 
ajan 
odote

Työl- 
lisyys-
aste 
2004 

Työvoi-
massa 
eletyt 
vuodet 
iässä x

Työvoimas-
sa eletyt  
vuodet 
iässä x ja  
sen jälkeen

Työvoi- 
maan 
kuulu- 
misajan 
odote 

Työvoi- 
man 
ulko- 
puolella 
oloajan  
odote 

Ikä (lx) (Lx) (Tx) (ex) (ax) (aLx) (aTx) (aex) (rex) 
59 90281 89 933 2 124 546 23,53 0,562 50 506 214 058 2,4 21,2 
60 89585 89 215 2 034 613 22,71 0,455 40 584 163 551 1,8 20,9 
61 88846 88 440 1 945 397 21,90 0,373 32 971 122 967 1,4 20,5 
62 88035 87 622 1 856 957 21,09 0,299 26 173 89 996 1,0 20,1 
63 87209 86 770 1 769 335 20,29 0,199 17 258 63 824 0,7 19,6 
64 86330 85 800 1 682 565 19,49 0,137 11 712 46 565 0,5 19,0 
65 85270 84 770 1 596 765 18,73 0,072 6 137 34 853 0,4 18,3 
66 84271 83 711 1 511 994 17,94 0,069 5 776 28 716 0,3 17,6 
67 83152 82 576 1 428 283 17,18 0,067 5 566 22 940 0,3 16,9 
68 82000 81 345 1 345 707 16,41 0,036 2 904 17 374 0,2 16,2 
69 80691 79 957 1 264 362 15,67 0,040 3 198 14 470 0,2 15,5 
70 79224 78 473 1 184 404 14,95 0,036 2 786 11 272 0,1 14,8 
71 77722 76 907 1 105 931 14,23 0,036 2 746 8 486 0,1 14,1 
72 76091 75 228 1 029 024 13,52 0,021 1 565 5 741 0,1 13,4 
73 74366 73 421 953 796 12,83 0,030 2 232 4 176 0,1 12,8 
74 72476 71 469 880 375 12,15 0,027 1 944 1 944 0,0 12,1 
75 70462 69 417 808 906 11,48 0,000 0 0 0,0 11,5 

Lähde: Kansaneläkelaitos, Helka Hytti 
 

xl  = elossa olevat iässä x,   xL = eletyt vuodet iässä x, 

xT = eletyt vuodet iässä x ja sen jälkeen,  xe = elinajan odote iässä x, 

xa = työvoimaosuus iässä x,  x
aL = työvoimassa eletyt vuodet iässä x, 

x
aT = työvoimassa eletyt vuodet iässä x ja sen jälkeen,   

x
ae  = työvoimaan kuulumisajan odote iässä x, 

x
re  = työvoiman ulkopuolella oloajan odote iässä x. 
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Liite 5 
 

Markov-ominaisuuden soveltaminen 
Kuolemis-/eloonjäämisprosessi voidaan tulkita Markovin ketjuksi. Prosessissa 
henkilö siirtyy tilasta elossa tilaan kuollut. Henkilö kuolee vain kerran ja sen jäl-
keen tila on pysyvä (absorboiva). Tämä sääntö toteutuu kuolemassa aina96. Tilan 
ei kuitenkaan tarvitse olla pysyvä ja silti ilmiötä voidaan tarkastella Markovin 
ketjuna. Usein myös prosessia, joka ei ole Markovin ketju, voidaan approksi-
moida Markovin ketjulla, jolla on enemmän tiloja97. Tila-vaihtoehtoja voi siis 
olla useampia (esim. ei-eläkkeellä, eläkkeellä, kuollut) ja edelleen ilmiö voidaan 
tulkita Markovin ketjuksi. 
 
Yleisesti ottaen (diskreetillä, aikahomogeenisella) Markovin ketjulla tarkoitetaan 
seuraavanlaista stokastista prosessia98: 
 
Perusjoukko jokaisessa kokeessa on sama äärellinen tai numeroituva joukko 
E={1,2,�}. 
 
Alkeistapauksia kutsutaan prosessin tiloiksi ja merkitään  
 

)( iX n = = �n. kokeen tulos on i� 

= �prosessi on tilassa i hetkellä n�. 
 
Markov-ominaisuus: 

                                                                                                                                   
96 Eläkkeellesiirtymisilmiöön ei aina päde oletus siitä, että henkilö siirtyy eläkkeelle vain 
kerran ja sen jälkeen tila on pysyvä. Nykyisin eläkkeelle siirtyneistä vain pieni osa palaa 
työhön, mutta tulevaisuudessa tämän joukon voidaan kuitenkin odottaa kasvavan. Vaik-
ka eläkkeelle siirtymisen tila ei siis aina olekaan pysyvä, Markov-ominaisuutta voidaan 
soveltaa myös siihen. Markov-ominaisuus toteutuu eläkkeellesiirtymisprosessissa, koska 
eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat vain edellisen ajanhetken tila ja vain se. Vuosittain 
henkilöt ovat jakautuneet kahteen joukkoon: niihin, joilla on mahdollisuus kuulua eläk-
keelle siirtyvien joukkoon seuraavana vuonna (ei-eläkkeellä olevat) ja niihin, joilla ei ole 
mahdollisuutta siirtyä eläkkeelle seuraavana vuonna (eläkkeellä olevat ja ne, joilla eläk-
keen päättymisestä ei ole kulunut kahta vuotta). 
97 Pesonen ym. (2000) s. 130. 
98 Tuominen Pekka ja Norlamo Pekka (1978) s. 266�267. 
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Markov-ominaisuus sisältää ajatuksen, että prosessin seuraavaan tilaan vaikuttaa 
vain välittömästi edeltävä tila, ei lainkaan historia. Lisäksi aikahomogeenisuus 
edellyttää, että siirtymätodennäköisyydet ikp ovat n:stä riippumattomia. 

 
Tällöin Markovin ketjun hallitsemiseksi riittää tuntea alkutodennäköisyydet 
 

)( 0
)0( iXPpi ==  (i=1,2,�)  

 
ja siirtymätodennäköisyydet 
 

)( 1 iXkXPp nnik === −  (i,k=1,2,�). 

 
Jatkuva Markov-prosessi 
 Olkoon S(t) vakuutetun iästä t riippuva satunnaismuuttuja, joka ilmaisee, missä 
tilassa henkilö on iässä t. Oletetaan lisäksi, että henkilö on jo siirtymishetkellä 
uudessa tilassa. S on siis jatkuva stokastinen prosessi, jonka arvojoukko on 
{1,�, s}. Sen otosfunktiot S(t) ovat oikealta jatkuvia. 
 
Todennäköisyyttä, että tilassa j oleva y-ikäinen on myöhemmässä iässä z tilassa 
i, sanotaan siirtymätodennäköisyydeksi99 ja merkitään, kun zy ≤ , 

 
))()((:),( jySizSPyzpij === . 

 
Viimeisintä saapumisikää siihen tilaan, jossa henkilö on iässä y, merkitään 
 

[ ]{ }yt,u kaikilla ∈== )()(min)( ySuStyA . 

 

                                                                                                                                   
99 Pesonen ym. (2000) s. 128. 
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Todennäköisyyttä, että tilassa j oleva y-ikäinen on myöhemmin iässä z tilassa i, 
kun henkilö on tullut tilaan j viimeisen kerran iässä x, merkitään 
 

))(,)()((:),( xyAjySizSPxyzpij ==== , 

 
kun zyx ≤≤ . Matriisin ),( yzp alkiot ovat ),( xyzp ij . 

 
Matriisista on jätetty pois argumentti x, sillä se riippuu alkutilasta j eli se on 
matriisialkiokohtainen eikä sama kaikille matriisialkioille. 
 
Jos S on Markovin ketju eli Markovin prosessi, siirtymätodennäköisyy-
det ),( xyzp ij eivät riipu lainkaan siitä, missä tilassa prosessi on ollut ennen 

henkilön ikää y. Toisin sanoen ne eivät riipu siitä, milloin henkilö on tullut tilaan 
j. Näin ollen Markovin ketjulle on voimassa jokaisella iällä yx ≤  

 
),(),( yzpxyzp ijij = . 

 
Olkoon zy ≤ ja S Markovin ketju. Jokaisella [ ]yt,u∈  on voimassa Chapman-

Kolmogorov-yhtälö100 
 

∑
=

=
s

k
kjikij yupuzpyzp

1
),(),(),( . 

 
Matriisimuodossa yhtälö on  
 

),(),(),( yupuzpyzp = . 

 

Määritellään tilavaihtoehdot =)(tS
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

tiässäkuollutonhenkilöjos,2

iässäelossaonhenkilöjos,1 t .  

 
                                                                                                                                   
100 Haberman Steve ja  Pitacco Ermanno (1999), s. 15. Pesonen ym. (2000) s. 130. 
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Tämä prosessi on Markovin ketju ja yy μμ =)(21 , missä yhtälön vasen puoli 

on siirtymäintensiteetti tilasta elossa tilaan kuollut ja oikea puoli määritelmän 
(3.1) mukainen kuolevuus. Elossapysymisintensiteetti on yμ− . Iässä y elossa 

olevan kuoleminen ikään z mennessä on Markovin prosessi, koska kuoleminen 
iässä z riippuu vain iästä z ja siitä, että on ollut elossa iässä y. Tila �kuollut� seu-
raa tilaa �elossa� ja �elossa� edeltää tilaa �kuollut�. 101 
 

                                                                                                                                   
101 Pesonen ym. (2000) ss. 132�133. 
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Vuonna 2003 Eläketurvakeskuksessa otettiin käyttöön eläk-
keellesiirtymisiän odote, jolla mitataan eläköitymisessä tapah-
tuvaa muutosta Suomen työeläkejärjestelmässä. Tässä tutki-
muksessa kuvataan eläkkeellesiirtymisiän laskemiseen liitty-
vää problematiikkaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kysymys 
on osittain matemaattisen mallin valinnasta, osittain käsitteis-
töstä ja määritelmistä.

Tutkimuksessa analysoidaan eläkkeellesiirtymisiän odotteen 
ominaisuuksia sekä teoreettisesti että käytännön aineistoihin pe-
rustuen. Mittarin ominaisuuksia arvioidaan myös sen herkkyy-
den mukaan. Tutkimuksessa osoitetaan, että eläkkeellesiirtymis-
iän odote toimii hyvälle mittarille asetettujen vaatimusten mu-
kaisesti, koska se on väestön ikärakenteesta riippumaton. Lisäk-
si se reagoi oikein eläkealkavuuksien muutoksiin eivätkä siihen 
vaikuta muut tekijät.

Laskentaperiaatetta vertaillaan myös Ruotsin ja Norjan vas-
taaviin mittareihin. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan pohjoismai-
sella tasolla esillä olevat vaihtoehdot yhteiselle, vertailukelpoi-
selle eläkkeellesiirtymisiän mittarille. Koska työnjättöiän mit-
taamiseen liittyy samaa problematiikkaa kuin eläkkeellesiirty-
misiän mittaamiseenkin, tutkimuksessa on katsaus myös työn-
jättöikää kuvaaviin mittareihin.
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