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Eläkkeellesiirtymisiän
mittaaminen

Suomen työeläkejärjestelmässä eläkkeelle siirtymisen kehitys on muistuttanut vuoristorataa.
Vakuutetut ovat reagoineet eläkelakien muutoksiin ja yleisellä talouskehityksellä on ollut vai-
kutusta eläkkeelle hakeutumiseen. Eläkkeellesiirtymisikä on eläkepoliittisesti tärkeä asia. Mutta
miten eläkkeellesiirtymisikää oikein tulisi mitata? Tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan
tähän kysymykseen.

Kehityksen mittaamiseen perinteisesti käytetyt keskiluvut, keskiarvo ja mediaani, eivät sovel-
lu keskimääräisen eläkkeelle siirtymisen kuvaamiseen hyvin, koska niiden arvot riippuvat olen-
naisesti vuosikymmeniä sitten syntyneiden ikäluokkien koosta. Suomessa sodan jälkeen syn-
tyneet ikäluokat ovat poikkeuksellisen suuria verrattuna muihin ikäluokkiin. Eläkepolitiikan
seurannassa taas on olennaista mitata työeläkejärjestelmän muutosten vaikutuksia eläkkeelle
siirtymiseen.

Eläkkeellesiirtymisiän mittaamiseen tarvitaan siis keskiarvoa ja mediaania paremmin tehtä-
vään sopiva tunnusluku. Vuonna 2005 voimaan tulleen eläkeuudistuksen keskeistä tavoitetta,
myöhentää eläkkeellesiirtymisikää 2�3 vuodella, seurataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella,
joka lasketaan työeläkkeelle siirtyneistä. Koska kysymys on keskeisestä mittarista, on tarpeen
selvittää sen sisältöä, reagointikykyä ja toimintaperiaatetta. Koska vuoden 2005 eläke-
uudistuksen yhteydessä tehtyjen eläkelainsäädännön muutosten laajuuden vuoksi nykyisin
käytössä olevan eläkkeellesiirtymisiän odotteen laskentatapaa jouduttiin muuttamaan, on nyt
korkea aika pohtia mittarin hyviä ja huonoja puolia.

Tässä tutkimuksessa analysoidaan eläkkeellesiirtymisiän odotteen ominaisuuksia sekä teo-
reettisesti että käytännön aineistoihin perustuen. Mittarin ominaisuuksia arvioidaan myös sen
herkkyyden mukaan. Laskennan periaatetta vertaillaan myös Ruotsin ja Norjan vastaaviin
mittareihin. Työnjättöiän mittaamiseen liittyy samaa problematiikkaa kuin eläkkeellesiirtymisiän
mittaamiseenkin. Tämän vuoksi tutkimuksessa on katsaus myös työnjättöikää kuvaaviin
mittareihin.
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Tutkimuksessa osoitetaan, että eläkkeellesiirtymisiän odote toimii hyvälle mittarille asetettu-
jen vaatimusten mukaisesti, koska se on väestön ikärakenteesta riippumaton. Lisäksi se reagoi
oikein eläkealkavuuksien muutoksiin eivätkä siihen vaikuta muut tekijät. Laskelmassa käyte-
tyn kuolevuuden vaikutuksen vähäisyys on yksi keskeisimpiä tuloksia. Tutkimuksessa on myös
vertailtu Suomen, Ruotsin ja Norjan välisiä eroja eläkkeelle siirtymistä kuvaavissa luvuissa ja
määrittelyissä. Tämän jälkeen on kuvattu pohjoismaista yhteistyötä ja sen nykytilaa. Lisäksi
esitetään eläkkeellesiirtymisikää kuvaavien mahdollisten mittareiden keskustelussa mukana
olevat vaihtoehdot.


