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AbstrAkti

Tutkimuksessa selvitettiin vanhimpien palkansaajien eläkeaikeiden toteutumista ja 
kannustinkarttuman merkitystä eläkkeellesiirtymisen myöhentäjänä. Tutkimuksessa 
selvitettiin myös, mitkä tekijät selittivät ikääntyneiden työssäjatkamisen aikomuksia 
ja toisaalta tosiasiallista eläkkeellesiirtymistä.

Eläkeaikeiden havaittiin toteutuneen sitä paremmin, mitä myöhemmästä eläk-
keellesiirtymisestä oli kyse. Työssäjatkamisen aikomuksia selittivät johdonmu-
kaisimmin hyvä työkyky, psyykkisen kuormittumisen vähäisyys ja työnantajan 
myönteinen suhtautuminen ikääntyvien työssäjatkamiseen. Eläkkeellesiirtymiseen 
vaikuttivat iän ja sukupuolen ohella työhön ja taloudellisiin tekijöihin liittyvät 
asiat. Työkeskeisyys, työnantajan myönteinen suhtautuminen ikääntyvien työs-
säjatkamiseen ja kannustinkarttuman vaikutus myöhensivät eläkkeellesiirtymistä. 
Havaittu tulos kannustinkarttuman osalta kertoo, että vuoden 2005 eläkeuudistus 
ohjaa eläkkeellesiirtymistä tavoiteltuun suuntaan. Huono työkyky ja työnantajan 
järjestämä lisäeläketurva aikaistivat eläkkeellesiirtymistä. 

Tutkimus perustui Joustava eläkeikä -tutkimuksen kyselyaineistoon vuodelta 
2003 ja siihen liitettyihin eläketapahtumia koskeviin rekisteritietoihin vuosilta 
2003–2006. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat vuosina 1940–1945 syntyneet 
yksityisaloilla työssä olevat palkansaajat.
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AbstrAct 

The study surveyed the realisation of the oldest wage earners’ retirement intentions 
and the significance of the accelerated accrual rate in the postponing of retirement. 
The study also monitored the factors which explain ageing workers’ intentions of 
staying on at work and, on the other hand, their actual retirement.

One observation was that the retirement intentions were realised the better, 
the later the retirement occurred. The intentions of staying on at work were most 
consistently explained by good work ability, small amount of mental strain, and 
the employer’s positive attitude to ageing employees’ continued stay at work. 
Retirement was affected by age and gender, but also by factors related to the work 
and to economic issues. Work centrality, the employer’s positive attitude to ageing 
workers’ staying on at work, and the impact of the accelerated accrual rate postponed 
retirement. The observed outcome as regards the accelerated accrual rate indicates 
that the 2005 pension reform steers retirement in the targeted direction. Impaired 
work ability and supplementary pension provision arranged by the employer led 
to earlier retirement.

The study was based on the survey data of the study Flexible retirement age from 
2003 and register data on pension contingencies for 2003–2006. The target group of 
the study was wage earners born in 1940–1945 who work in the private sector.
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tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan Beehrin malliin perustuen eläketapahtumaa prosessi-
na, jossa eläkkeellesiirtymistä edeltävät eläkeajatukset. Tutkimuksessa selvitetään 
eläkeaikeiden toteutumista ja sitä, mitkä tekijät selittävät yhtäältä työssäjatkamisen 
aikomuksia ja toisaalta varsinaista eläketapahtumaa. Tutkimuksessa kysytään myös, 
onko kannustinkarttumalla merkitystä eläkkeellesiirtymisen myöhentäjänä. 

 Rekisteritietoon perustuva seurantatutkimus osoittaa eläkkeellesiirtymisen 
myöhentyneen siitä, mitä suunniteltiin. Eläkkeelle on jääty vuoden 2006 loppuun 
mennessä hieman hitaampaan tahtiin kuin syksyllä 2003 tehdyssä kyselyssä ar-
veltiin. Näistä eroista huolimatta eläkeaikomukset ennustivat myöhempää eläk-
keellesiirtymistä. Eläkeaikomukset toteutuivat sitä paremmin, mitä myöhempään 
ikään ne kohdistuivat. 

Työssäjatkamisen aikomuksiin liittyivät tilastollisissa malleissa johdon-
mukaisimmin sukupuoli, työkyky, psyykkinen kuormittuminen ja työnantajan 
suhtautuminen ikääntyviin työntekijöihin. Työssäjatkamisen aikomukset olivat 
yleisempiä, jos oli miespuolinen, työkykyinen, psyykkistä kuormitusta ei esiinty-
nyt ja työnantaja tuki ikääntyvien työntekijöiden työskentelyä vanhuuseläkeikään 
asti. Työnantajan järjestämän lisäeläketurvan piiriin kuuluminen, hyväksi arvioitu 
toimeentulo eläkeaikana, tieto tulevan vanhuuseläkkeen suuruudesta ja työskentely 
henkilömäärältään suuressa yrityksessä liittyivät puolestaan suunnitelmiin varhentaa 
eläkkeelle jäämistä.   

Varsinaiseen eläkkeellesiirtymiseen vaikuttivat iän ja sukupuolen ohella sekä 
työhön että taloudellisiin tekijöihin liittyvät asiat. Vanhimmat palkansaajat sekä 
miehet olivat työssä vähintään 63-vuotiaaksi. Lyhyt työura, huono työkyky ja 
työnantajan järjestämä lisäeläketurva puolestaan aikaistivat eläkkeellesiirtymistä. 
Eläkkeellesiirtyminen 63 iän jälkeen oli yleisempää vanhimmilla työntekijöillä 
ja naisilla. Lisäksi työn kokeminen tärkeimpänä elämänalueena, työnantajan 
myönteinen suhtautuminen työssäjatkamiseen ja kannustinkarttuma myöhensivät 
eläkkeellesiirtymistä. Havaittu tulos kannustinkarttuman osalta kertoo, että vuoden 
2005 eläkeuudistus ohjaa eläkkeellesiirtymistä tavoitteen suuntaisesti. 

Tutkimusaineistona on Joustava eläkeikä -hankkeen kyselyaineisto (n = 1357) 
yksityisalojen palkansaajista. Kyselyaineistoon on liitetty vuosien 2003–2006 
eläketapahtumia koskevat rekisteritiedot. Tilastollisena analyysimenetelmänä 
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käytettiin logistista regressioanalyysiä, jossa selitettävinä muuttujina olivat aiottu 
eläkeikä, halukkuus työskennellä 63 ikävuoden jälkeen 4,5 % kannustinkarttuman 
ansiosta, halukkuus työskennellä eläkeaikana ja varsinainen eläkkeellesiirtyminen. 
Selittäjinä olivat sosiodemografisten tekijöiden lisäksi työoloja ja yksilön eläkejär-
jestelyjä kuvaavia muuttujia. 
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9ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA

Eläkeaikomukset ja eläkkeellesiirtyminen

1  Johdanto 

Eläkeuudistuksen 2005 suurimpia muutoksia oli joustavaan vanhuuseläkeikään 
siirtyminen. Eläkeikäraja aleni kahdella vuodella, kun vähentämättömälle vanhuus-
eläkkeelle voi jäädä 63-vuotiaana. Työssäjatkamiseen kannustetaan korotetulla 4,5 
prosentin eläkekarttumalla vuosiansioista. Eläkettä karttuu työssäjatkajille nopeaan 
tahtiin ikävuosina 63–67. Uudistuksen tavoitteena on, että taloudelliset kannusti-
met purevat ja eläkkeellesiirtyminen myöhentyy. Toteutuessaan tämä merkinnee 
sitä, että tulevaisuudessa eläkkeelle siirrytään nykyistä tasaisemmin joustavalle 
vanhuuseläkeiälle määritellyissä ikärajoissa.

Uudistuksen ensimmäisten vuosien perusteella on ennenaikaista arvioida 
joustavaa eläkeikäkäytäntöä. Voimaantulovuosi 2005 oli poikkeuksellinen, kun 
joustavaan vanhuuseläkeikään tuli kerralla kolme ikäluokkaa, vuosina 1940–1942 
syntyneet. Vanhuuseläkkeelle siirtyi tämän vuoksi aikaisempaa enemmän henkilöitä 
ja vanhuuseläkkeiden alkavuus kasvoi. Voimaantulovuoden jälkeen vanhuuseläk-
keellesiirtyminen kääntyi laskuun. Kehitys on kaikkiaan ollut odotuksenmukainen; 
eläkkeellesiirtymisiän odote on noussut ja osaltaan työeläkeuudistuksen ansiosta 
(Uusitalo ym. 2008). 

Joustava vanhuuseläkeikä on maailmalla verrattain vähän käytetty järjestelmä. 
Useimmissa EU:n vanhoissa jäsenmaissa vanhuuseläkeikä on kiinteä ja se on ylei-
simmin 65 vuotta (Vanhuuseläkeiät EU-maissa 2007). Ruotsissa on siirrytty uuteen 
vanhuuseläkejärjestelmään asteittain vuoden 1999 alusta.  Uudessa järjestelmässä 
on mahdollista jäädä vanhuuseläkkeelle 61 vuoden iästä haluamanaan ajankoh-
tana. Eläkkeen ottaminen ei edellytä työnteon lopettamista ja työstä karttuu uutta 
eläkettä normaalisti. Vanhuuseläkkeelle jääminen on uudistuksen johdosta hieman 
aikaistunut, mutta yhä vanhuuseläkkeelle jäädään yleisimmin 65 vuoden iässä 
(Försäkringskassan 2007a, Försäkringskassan 2007b). 

Italiassa tuli voimaan laaja vanhuuseläkkeitä koskeva uudistus 1990-luvun puo-
livälissä. Pitkän siirtymävaiheen jälkeen uudessa järjestelmässä vanhuuseläkkeelle 
voi jäädä joustavasti 57–65-vuotiaana, kun tietyt eläkkeen myöntämiselle asetetut 
vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Myös Ranskassa on tehty eläkeuudistus, jonka 
muutokset tulivat pääosin voimaan vuoden 2004 alusta. Yleisestä sosiaalivakuu-
tuksesta myönnettävälle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 60 vuoden 
iästä lähtien. Eläke on näissä maissa sitä suurempi, mitä myöhemmin eläkkeelle 
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siirrytään. Lisäksi monissa maissa on erilaisia mahdollisuuksia vanhuuseläkkeen 
varhentamiseen, joskin näitä mahdollisuuksia on viime vuosina vähennetty tai 
kokonaan poistettu (Promoting longer working lives… 2008).   

Joustavaan eläkeikään on siirrytty muutamassa maassa ja vain joitakin vuosia 
sitten. Kokemuksia joustavan eläkeikäkäytännön vaikutuksista on toistaiseksi vä-
hän. Tärkeää olisi tietää, kannustavatko joustavat ikäkäytännöt työssäjatkamiseen 
vai varhentavatko ne eläkkeelle jäämistä sekä mikä on taloudellisten kannustimien 
merkitys vanhuuseläkeiän valinnassa. Kiinnostavaa olisi selvittää myös, miten 
suhdannevaihtelut näkyvät joustavan eläkeiän käytössä. Joustava eläkeikä tarjoaa 
mahdollisuuden työvoimasta vetäytymiseen taantuman aikana. Talouskasvun aikana 
työvoiman kysynnän kasvu lisännee myös ikääntyneen työvoiman työssäjatkamista. 
Viime vuosien hyvän talous- ja työllisyyskehityksen suotuisa vaikutus ikäänty-
neiden työllisyyteen Suomessa perustelee tämänsuuntaista tulkintaa (Tuominen 
2007). Joustavan vanhuuseläkeiän ja siihen liittyvien taloudellisten kannustimien 
vaikutuksia työssäjatkamiseen ja eläkkeellesiirtymiseen voidaan arvioida vasta 
pitkän seurannan perusteella. 

Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA käynnistivät eläkeuudistuksen 
alla Joustava eläkeikä -tutkimuksen tavoitteena selvittää, minkälaisia valintoja 
ensimmäisinä joustavan eläkeiän piiriin tulevat ikäluokat aikovat tehdä uudessa 
järjestelmässä. Vuonna 2003 tehdyn kyselyn mukaan runsas neljäsosa yksityis-
alojen vanhimmista palkansaajista oli jäämässä eläkkeelle ennen 63 vuoden ikää, 
kolmasosa 63 vuoden iässä ja yli neljäsosa aikoi jäädä eläkkeelle 63 iän jälkeen, 
useimmat heistä viimeistään 65 vuoden iässä. Kyselyn tulos ei siis osoittanut suurta 
kiinnostusta työssäjatkamiseen 63 iän jälkeen. Vähiten kiinnostusta jatkamiseen oli 
tutkimuksen piiriin kuuluvissa nuorimmissa ikäluokissa eli vuosina 1944 ja 1945 
syntyneiden keskuudessa (Tuominen ja Pelkonen 2004).              

Ikääntyneiden eläkeaikeita koskeva kysely tarjoaa oivan aineiston seurata sitä, 
missä iässä ensimmäiset joustavaan vanhuuseläkeikään tulevat ikäluokat tosiasiassa 
siirtyvät vanhuuseläkkeelle. Toteuttavatko he aikomuksensa ja jäävät eläkkeelle 
ilmoittamassaan iässä? Voidaanko ihmisten ilmoittamien eläkesuunnitelmien perus-
teella arvioida tulevaa kehitystä eläkkeellesiirtymisessä? Kuinka hyvä ennustearvo 
eläkeaikeilla on? Kiinnostavaa on myös tutkia sitä, ovatko ikääntyvien eläkeaikeita 
ja tosiasiallista eläkkeellesiirtymistä selittävät tekijät samoja. Seurantatutkimuksen 
avulla voidaan saada vastauksia näihin kysymyksiin. Rekisteriseuranta kaavailtiin 
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toteutettavaksi muutaman vuoden kuluttua uudistuksen voimaantulosta, sillä tut-
kimuksen piiriin kuuluvat vanhimmat ikäluokat jäisivät odotetusti eläkkeelle jo 
lähivuosina. 

Eläkerekistereihin perustuvia seurantatietoja on käsillä olevassa tutkimusai-
neistossa vuosilta 2003–2006. Tutkimuksen piiriin kuuluvat vuosina 1940–1945 
syntyneet olivat seurantajakson päättyessä 61–66-vuotiaita. Näiden ikäluokkien 
eläkkeellesiirtyminen on kokonaisuudessaan tiedossa vasta sitten, kun nuorin ikä-
luokka täyttää 68 vuotta vuonna 2013. Yhtäältä seurantajakson lyhyys ja toisaalta 
uudistuksen voimaantulosta johtuva poikkeuksellinen tilanne asettavat rajoituksia 
tutkimuksen tekemiselle. Analyyseihin mukaan otettuja ikäluokkia on jouduttu 
rajaamaan tarkastelun kannalta relevantilla tavalla. Analyysejä varten tehtyjä rat-
kaisuja selostetaan luvussa 3. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 1) miten hyvin eläkkeelle jäämisen 
aikomukset toteutuvat, 2) mitkä tekijät selittävät yksityisalojen ikääntyneiden 
palkansaajien työssäjatkamisen aikomuksia ja 3) mitkä tekijät vaikuttavat tosiasi-
alliseen eläkkeellesiirtymiseen ja eroavatko ne eläkeaikeita selittävistä tekijöistä 
sekä 4) vaikuttaako kannustinkarttuma eläkkeellesiirtymistä myöhentävästi. 
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2  Aikaisempia tutkimuksia

Eläkkeellesiirtymistä ryhdyttiin tutkimaan 1990-luvulla laajemmin kysely- ja 
haastattelututkimuksilla ja aiheena oli varhaista eläkkeellesiirtymistä koskevien 
eläkeajatusten esiintyminen (ks. Gould 2001, Salokangas ym. 2005). Vuoden 2005 
eläkeuudistus, joka toi mukanaan joustavan vanhuuseläkeikärajan, kohdisti eläk-
keellesiirtymisen tutkimisen eläkeajatuksista työssäjatkamisen suuntaan. Uudeksi 
tutkimuskysymykseksi muodostui se, ovatko samat tekijät tärkeitä varhaiseläkkeelle 
siirtymisen aikomuksissa ja työssäjatkamisen suunnitelmissa (ks. Forma ja Vää-
nänen 2003, Forma 2004a). Seuraavassa esitellyt tutkimukset koskevat pääasiassa 
työssäjatkamisen aikomuksia.  

Eläkeajatuksia on tutkittu soveltaen Beehrin (1986) esittämää mallia (Taylor ja 
McFarlane Shore 1995, Salokangas ym. 2005, Harkonmäki 2007). Siinä eläkkeelle-
siirtyminen nähdään kolmivaiheisena prosessina, jonka alussa ovat eläkeajatukset, 
sen jälkeen päätös eläkkeellesiirtymisestä, jota seuraa varsinainen eläketapahtuma. 
Prosessiin vaikuttavat tekijät voidaan ryhmitellä yksilötekijöihin  ja ympäristöte-
kijöihin. Nämä tekijät voivat painottua eri tavoin prosessin eri vaiheissa. Beehrin 
(1986) esittämä malli eläkkeellesiirtymisen prosessista on myös tämän tutkimuksen 
viitekehyksenä. Mallia kuvataan lähemmin luvussa 3.

Eläkeajatuksiin ja varhaiseen eläkkeellesiirtymiseen liittyvät tekijät on usein 
jaoteltu työntö- ja vetotekijöihin. Työntöteorioissa on korostettu huonon terveyden, 
työttömyyden, työolojen, työvoiman rekrytointikäytäntöjen ja käyttötapojen sekä 
töiden sisällön piirteitä, jotka vaikeuttavat ikääntyneiden työntekijöiden työssäjatka-
mista. Vetoteorioiden mukaan erilaiset eläkeaikaan liittyvät asiat, kuten taloudelliset 
edut, perheenjäsenen eläkkeelläolo ja uudet toiminta- ja harrastusmahdollisuudet 
lisäävät työelämästä poistumisen houkuttelevuutta. Eläkeajatusten syiden on to-
dettu olevan henkisessä työssä useammin vetotekijöitä, kun taas ruumiillisessa tai 
ruumiillis-henkisessä työssä työntötekijät olivat tavallisia (Gould 2001, Saurama 
2004, Huuhtanen ja Tuomi 2006). Sauraman (2004) tutkimus osoittaa, että huonon 
terveyden lisäksi työntö- ja vetotekijöiden samanaikainen esiintyminen vaikuttaa 
poistumiseen työelämästä eri varhaiseläkereittien kautta.  

Salokankaan (Salokangas ym. 2005) muotoilemassa eläkkeellesiirtymisprosessin 
kuvauksessa eläkeajatuksiin vaikuttavat asenne työhön sekä koettu normi siirtyä 
eläkkeelle ja näihin molempiin on yhteydessä työtilanteen hallinta. Kielteinen 
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asenne voi liittyä vaikeuksiin työhön kiinnittymisessä. Subjektiivinen normi liit-
tyy työntekijän käsitykseen omasta oikeudestaan siirtyä eläkkeelle. Työtilanteen 
hallinta syntyy työn vaatimusten ja työntekijän voimavarojen vastaavuudesta. 
Sosiodemografiset tekijät vaikuttavat myös näihin edellä mainittuihin tekijöihin 
sekä eläkkeellesiirtymisprosessiin. 

Eläkeajatuksiin ja työssäjatkamisen aikeisiin liittyvät tekijät on havaittu suurelta 
osin samoiksi, kun niitä verrattiin keskenään (Forma 2004a ja 2004b). Eläkeaja-
tukset ja aikomus jatkaa työntekoa 63 ikävuoden jälkeen ovat tästä näkökulmasta 
katsottuna samaa ulottuvuutta.

Työssäjatkamiseen yhteydessä olevat tekijät voidaan ryhmitellä sosiodemogra-
fisiin tekijöihin, terveyteen ja työkykyyn, perhetekijöihin, työolosuhteisiin ja talou-
dellisiin tekijöihin mukaan lukien lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläkevakuutus.

Sosiodemografiset tekijät
Sosiodemografisista tekijöistä iän ja suunnitelman jatkaa työntekoa 63 ikävuoden 
jälkeen välinen riippuvuus on vaihdellut paljonkin eri tutkimuksissa. Malleissa 
mukana olevat vakioivat tekijät vaikuttavat näiden kahden tekijän väliseen yhte-
yteen. Lineaarista riippuvuutta ei juuri esiintynyt tai se oli suunnaltaan negatii-
vinen (Forma ja Väänänen 2003, Forma 2004a, Forma 2004b, Korhonen 2008). 
Vanhimmassa 60 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä havaittiin suurin myönteisyys 
työssäjatkamista kohtaan (Forma ym. 2004, Forma ym. 2005). Amerikkalaisessa 
tutkimuksessa havaittiin aiotun eläkeiän kasvavan vastaajan iän myötä (Taylor 
ja McFarlane Shore 1995). Työssäjatkamisen halukkuuden on havaittu kasvavan 
iän noustessa ja korkeamman iän on todettu liittyvän myöhempiin eläkeaikeiden 
luokkiin kuin kaikkein aikaisimpaan, alle 60-vuotiaina eläkkeelle aikoviin (Ahonen 
2004, Forma ym. 2006). Iän myötä on havaittu tapahtuvan valikoitumista. Vain 
työkykyisimmät ja motivoituneimmat ovat jatkaneet työntekoa eläkeikään asti (ks. 
Gould 2001, Salokangas ym. 2005).

Sukupuolen osalta on havaittu, että naiset ovat miehiä haluttomampia jatkamaan 
työntekoa 63 ikävuoden jälkeen (Forma ja Väänänen 2003, Forma 2004a, Forma 
2004b, Korhonen 2008). Suhtautuminen useimpiin työssäjatkamisen osakysymyk-
siin oli kielteisempi naisilla kuin miehillä (Forma ym. 2005). Naisten havaittiin 
sijoittuvan miehiä yleisemmin eläkeaikeiden ikäluokkiin 60–62 vuotta ja 63–64 
vuotta verrattuna ikäluokkaan alle 60 vuotta (Forma ym. 2006). Toisaalta sukupuo-
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lella ja työssäjatkamista 63 ikävuoden jälkeen koskevalla kysymyksellä ei todettu 
lainkaan yhteyttä (Ahonen 2004). 

Sosioekonomisen aseman osatekijöistä on useimmin tutkittu koulutuksen yh-
teyttä työssäjatkamisen suunnitelmiin. Korkean koulutustason on havaittu liittyvän 
työssäjatkamisen eri mittareihin useassakin tutkimuksessa (Forma ja Väänänen 
2003, Forma 2004a, Forma 2004b, Forma ym. 2004, Forma ym. 2005, Forma ym. 
2006, Korhonen 2008). Halukkuuden jatkaa työssä yli 63 vuoden iän on todettu 
kasvavan korkean ammattiaseman myötä (Ahonen 2004). Sen, elääkö yksin vai pa-
risuhteessa, on todettu liittyvän työssäjatkamisen suunnitelmiin. Yksin elävät olivat 
parisuhteessa olevia halukkaampia jatkamaan työntekoa kaikkien työssäjatkamisen 
mittareiden mukaan (Forma ym. 2004, Forma ym. 2005). Työnantajasektori vai-
kuttaa aiotun eläkeiän valinnan taustalla. Korkea henkilökohtainen eläkeikä liittyi 
julkisella sektorilla siihen, että eläkeaikeet kohdistuivat myöhempiin ikäluokkiin. 
Kunta- ja valtiosektorin työntekijöiden eläkeaikeet kohdistuivat erityisesti ikävuo-
siin 63–64. Tähän ikäluokkaan sijoittui paljon julkisen sektorin henkilökohtaisia 
eläkeikiä (Forma ym. 2006).

Terveydentila
Erilaisten terveysmuuttujien on todettu liittyvän työssäjatkamista koskeviin ky-
symyksiin. Hyväksi arvioidun terveydentilan on havaittu lisäävän halukkuutta 
työssäjatkamiseen 63 ikävuoden jälkeen (Forma ja Väänänen 2003, Ahonen 2004, 
Forma 2004a, Forma 2004b, Forma ym. 2004, Forma ym. 2005, Forma ym. 2006, 
Korhonen 2008). Hyvän terveyden merkitys on todettu myös muiden työssäjatka-
misen osakysymysten (kannustinkarttuma, työnteko 68 ikävuoteen asti, työnteko 
eläkkeellä) kohdalla (Forma ym. 2004, Forma ym. 2005). Pitkäaikaissairauksien 
esiintymisen, huonon fyysisen tai psyykkisen työkyvyn, työn henkisen tai fyysisen 
raskauden, stressin tai uupumuksen on havaittu liittyvän haluun lopettaa työnteko 
viimeistään 63 vuoden iässä. Myös haluttomuus jatkaa työntekoa kannustinkart-
tuman vuoksi liittyi työn henkiseen tai fyysiseen rasittavuuteen sekä psyykkiseen 
kuormittuneisuuteen (Forma 2004a, Forma ym. 2005, Pelkonen 2005). 

Työolot ja työhyvinvointi   
Työoloihin ja työhyvinvointiin liittyvät tekijät ovat osoittautuneet työssäjatkamisen 
kannalta merkityksellisiksi useassakin tutkimuksessa. Työn suurten vaatimusten 
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ja huonon hallinnan on havaittu työelämästä pois työntävinä tekijöinä vähentävän 
työssäjatkamisen aikomuksia. Toisaalta hyvän työpaikan ilmapiirin ja yhteistyön, 
ikäryhmien tasa-arvon työpaikalla, hyvän esimiestyön, työnantajan ikääntyviä 
työntekijöitä tukevan toiminnan ja työtyytyväisyyden on todettu lisäävän työssäjat-
kamisen halukkuutta. Työn merkitykseen liittyvistä tekijöistä suuren työkeskeisyy-
den ja työn ei-välineellisyyden on havaittu olevan yhteydessä aikomukseen jatkaa 
työssä 63 ikävuoden jälkeen. Työn kokeminen tärkeäksi ja sen mielenkiintoisuus 
lisäsivät halukkuutta työssäjatkamiseen. Pitkän työuran on todettu vähentävän 
halukkuutta työssäjatkamiseen. Jos työpaikalla oli käytetty työttömyysputkea, se 
lisäsi kielteisyyttä työssäjatkamiseen. Keskisuurissa yrityksissä työssäjatkamiseen 
suhtauduttiin varauksellisemmin kuin pienyrityksissä (Forma ja Väänänen 2003, 
Forma 2004a, Forma 2004b, Forma ym. 2004, Forma ym. 2005, Pelkonen 2005, 
Forma ym. 2006).

Työssäjatkamista koskevien suunnitelmien todettiin eroavan eri työnantaja-
sektoreilla. Kunnan palveluksessa olevat olivat muita haluttomampia jatkamaan 
työntekoa kannustinkarttuman takia, työskentelemään 68 ikävuoteen asti tai van-
huuseläkeaikana. Henkilökohtaisen eläkeiän vakiointi tuloksista häivytti kuitenkin 
kuntatyöntekijöiden eron muihin sektoreihin. Eläkeaikaisen työnteon kohdalla ero 
säilyi vakioinnin jälkeenkin (Forma ym. 2004). 

Eläketurvan taso ja yksityinen varautuminen eläkeaikaan
Yksityisen eläkevakuutuksen ottamisen on havaittu useissa tutkimuksissa liittyvän 
aikaisempaan suunniteltuun eläkeikään. Tämä koski erityisesti niitä, joilla yksi-
tyisen eläkevakuutuksen tavoitteena oli eläkkeelle jäämisen aikaistaminen. Myös 
työnantajan järjestämän lisäeläketurvan havaittiin aikaistavan eläkeikäarviota jopa 
enemmän kuin yksilöllinen eläkevakuutus (Ahonen 2004, Väänänen 2004, Forma 
ym. 2005, Forma ym. 2006). Halukkuus päästä eläkkeelle aiemmin yksilöllisen 
eläkevakuutuksen avulla kasvaa jokseenkin kaksinkertaiseksi, jos kotitaloudessa 
molemmilla puolisoilla on eläkevakuutus. Yksilöllinen eläkevakuutus näyttää ole-
van pariskunnille keino aikaistaa eläkkeellelähtöä (Ahonen ja Moilanen 2007). 

Vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutusta eläkkeellesiirtymiseen on tutkittu 
elinkaarimallilla (Hakola ja Määttänen 2007). Tulosten mukaan keskimääräinen 
eläkkeellesiirtymisikä nousisi mallin mukaan 0,7 vuotta. Vanhojen ja uusien sään-
nösten vertailu osoitti, että vanhoilla karttumilla, varhennusvähennyksillä ja lyk-

tutkimus2.indd   15 24.10.2008   13:24:59



16 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA

Eläkeaikomukset ja eläkkeellesiirtyminen

käyskorotuksilla eläkkeellesiirtyminen tapahtuisi myöhemmin. Lykkäyskorotuksen 
poistamisella on tulosten mukaan suurempi merkitys kuin kannustinkarttumalla. 
Havaittu keskimääräisen työmarkkinoilta poistumisiän nousu johtui eläkkeiden ja 
työttömyysputken ikärajojen muutoksista. Ilman ikärajamuutoksia suuri osa jäisi 
pois työelämästä 60 tai 61 vuoden iässä. Eläkkeen karttumista koskevat uudet 
säännöt eivät tekisi useimpien kohdalla työssäjatkamista yhtä houkuttelevaksi kuin 
vanhat säännöt (emt.).

Taloudellisten tekijöiden merkitystä on tutkittu ikääntyneiden, 55–64-vuotiaiden 
miesten työvoimaan kuuluvuudelle vastakohtana eläkkeellä ololle tai muulle 
työvoiman ulkopuolella ololle (Munnell ym. 2008). Tutkimuksessa kysyttiin, 
vaikuttavatko työvoimaan kuulumiseen enemmän osavaltioon liittyvät tekijät 
kuin yksilötekijät. Osavaltion tasolla etuuksien hyvä taso ja työttömyys alensivat 
työhön osallistumisen todennäköisyyttä. Yksilötason tekijöistä naimisissa olemi-
nen, puolison työskentely ja asunnon omistaminen lisäsivät työhön osallistuvuutta, 
mutta sekä oma että puolison hyvä taloudellinen tilanne puolestaan alensivat sitä. 
Osavaltioon liittyvät tekijät selittivät työhön osallistuvuutta vain vähän verrattuna 
yksilötason tekijöihin.

Tieto tulevan eläkkeen suuruudesta ja eläkkeen tasosta kytkeytyy myös 
eläkesuunnitelmiin. Tutkimuksen (Maunu 2007) perusteella kotitalouksien yli 
45-vuotiaista viitehenkilöistä noin kaksi kolmasosaa osasi antaa jonkin arvion 
tulevan eläkkeensä suuruudesta. Ne, jotka olivat lähellä eläkeikää, antoivat arvion 
eläkkeensä suuruudesta todennäköisemmin kuin ne, joiden odotettu eläkeikä oli 
kauempana. Miesten arviot eläkkeen määrästä olivat suurempia kuin naisten vas-
taavat. Niillä, joille oli karttunut enemmän eläkettä, oli myös korkeammat arviot. 
Useat arvioivat eläkkeensä tason lähelle 60 %, mikä kertoi arviointien olevan 
melko yleisesti lähellä tavoitetasoa. Ne, jotka olivat lähempänä arvioitua eläkeikää, 
antoivat todennäköisemmin tarkemman arvion eläkkeestään. 

Eläkkeellesiirtyminen rekisteritutkimusten valossa
Eläkkeellesiirtymisestä on tehty useita rekisteritutkimuksia. Sosiodemografisista 
tekijöistä voidaan todeta, että miesten on havaittu siirtyvän useammin työttömyys- ja 
työkyvyttömyyseläkkeille, naisten vanhuuseläkkeelle. Alhainen koulutus liittyi työ-
kyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeeseen työstä poistumisreitteinä. Työttömyyseläk-
keellesiirtyminen oli harvinaisempi niillä, joilla puoliso oli työssä verrattuna yksin 
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eläviin ja työkyvyttömyyseläkkeellesiirtyminen oli yleisempi niillä, joilla puoliso 
oli eläkkeellä yksin elävään verrattuna (Hakola 2000). Taloudellisten kannustimien 
vaikutusta eläkkeellesiirtymiseen on tutkittu korvaussuhteella. Tulosten mukaan 
taloudelliset kannustimet vaikuttavat eniten työttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Niil-
lä on vähemmän vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, eikä lainkaan 
vaikutusta vanhuuseläkkeelle siirtymiseen. On myös todettu, että työttömyyseläke 
ja työkyvyttömyyseläke ovat vaihtoehtoisia poistumisreittejä (emt.).

Yksilöllisten ja institutionaalisten tekijöiden merkitystä työstä poistumisreitin 
valinnassa on tarkasteltu Gouldin (1997) tutkimuksessa. Huonon terveyden, työttö-
myyden ja stressin on todettu vaikuttavan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. 
Teollisuudessa tehtyjen voimakkaiden tai keskisuurten supistusten on todettu vai-
kuttavan työttömyysreitin käyttöön. Muulle eläkkeelle (varhennettu varhaiseläke, 
yrityskohtaiset eläkejärjestelyt) valikoitumisen taustalla on havaittu vaikuttavan 
työskentelyn palvelualoilla sekä keskimääräistä korkeammat tulot. Harkonmäki 
(2007) havaitsi, että koettu tyytymättömyys elämän eri osa-alueilla, huono hen-
kinen hyvinvointi, rajoittavan pitkäaikaissairauden esiintyminen ja alhainen am-
mattiasema ennustivat työkyvyttömyyseläketapahtumaa.  

Rantalan (2008) rekistereihin perustuvassa tutkimuksessa 51–64-vuotiaiden työn 
päättymistä työsuhteen jatkumiseen verrattuna vuonna 2002 selittävistä malleista 
kävi ilmi, että miehet, joiden puoliso oli työssä, siirtyivät työkyvyttömyyseläkkeel-
le harvemmin kuin yksin asuvat miehet. Naiset siirtyivät puolisosta tai puolison 
työnteosta riippumatta harvemmin työkyvyttömyyseläkkeelle kuin yksin asuvat 
miehet. Sekä miehillä että naisilla varhennetulle vanhuuseläkkeellesiirtyminen oli 
yleisempää niillä, joiden puoliso ei ollut työssä verrattuna muihin ryhmiin. Ne, 
joilla oli korkea-asteen koulutus, tulivat harvemmin työttömiksi tai siirtyivät työ-
kyvyttömyyseläkkeelle ja siirtyivät yleisemmin varhennetulle vanhuuseläkkeelle 
kuin ne, joilla oli perusasteen koulutus. Kuuluminen alimpaan tuloneljännekseen 
kasvatti työttömyyden riskiä keskituloisiin verrattuna. Ylimpään tuloneljännekseen 
kuuluvat siirtyivät harvemmin työttömäksi tai työkyvyttömyyseläkkeelle ja useam-
min varhennetulle vanhuuseläkkeelle kuin keskituloiset. Yrityskoosta riippumatta 
55–64-vuotiaat joutuivat työttömiksi tai siirtyivät työkyvyttömyyseläkkeelle ylei-
semmin kuin 51–54-vuotiaat keskisuurissa yrityksissä. Suurista yrityksistä siirryttiin 
varhennetulle vanhuuseläkkeelle useammin kuin keskisuurista yrityksistä (emt.). 
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Ahon ja Östermanin tutkimuksessa (1999) 1990-luvun alkupuolelta todettiin, että 
kun selitettävänä oli työuran päättyminen varhaiseläkkeeseen työssäoloon verrat-
tuna, niin tähän liittyivät korkeampi ikä, heikko terveydentila, puolison eläkkeel-
läolo ja puolison muu status kuin eläkkeellä- tai työssäolo. Myös yrittäjäasema, 
korkeakoulututkinto ja naissukupuoli olivat yhteydessä selitettävään. Puolison ja 
perhemuodon merkitys työuran jatkumisessa tarkentuu Järnefeltin (2003) tutki-
muksessa 50–64-vuotiaista palkansaajista. Naisilla ratkaisevaa näyttäisi olevan se, 
onko hänellä vielä kotona asuvia lapsia ja sen jälkeen, onko hän parisuhteessa vai 
ei. Naisilla, joilla oli kotona asuvia lapsia, oli todennäköisyys jatkaa työssä muita 
suurempi. Niistä naisista, joiden kotona oli lapsia, parisuhteessa elävien työ jatkui 
hieman todennäköisemmin kuin yksinhuoltajien. Miehillä ratkaisevaa näyttäisi ole-
van parisuhde ja vasta sen jälkeen kotona asuvat lapset. Parisuhteessa olevat olivat 
todennäköisemmin työssäjatkajia kuin muut. Vähiten varhaisia työstä poistumisia 
oli niillä miehillä, jotka olivat parisuhteessa ja joilla oli lapsia kotona. 

Eläkeaikomusten yhteydestä varsinaiseen eläkkeellesiirtymiseen on olemassa 
vain vähän aikaisempaa tutkimusta. Vakavien eläkeajatusten on todettu ennustavan 
eläketapahtumaa erityisesti työkyvyttömyyseläkkeiden kohdalla (Huuhtanen ja 
Tuomi 2006). Harkonmäki (Harkonmäki ym. 2006, Harkonmäki 2007) havaitsi 
vahvojen varhaiseläkeaikomusten ja sairausperusteisten varhaiseläketapahtumien 
välisen yhteyden. Näissä tutkimuksissa eläkeajatukset liittyivät erityisesti työkyvyt-
tömyystapahtumaan. Eläkeajatusten on todettu vaikuttavan myös työttömyyseläk-
keelle siirtymisen taustalla (Gould 1997). Eläkeajatusten perustelut saattoivat olla 
erilaiset eri varhaiseläkemuodoille siirtyneillä ja erilaisissa työn perusmuodoissa 
(Gould 2001, Huuhtanen ja Tuomi 2006). 

Beehrin (1986) eläkkeellesiirtymisen mallin mukaan eläkeaikomukset ja eläk-
keellesiirtyminen ovat vain saman eläkkeellesiirtymisprosessin eri vaiheita (ks. 
myös Salokangas ym. 2005). Seurantatutkimuksessa 58–63-vuotiasta miehistä (An-
derson ym. 1986) on todettu, että eläkeaikomusten ja eläkkeellesiirtymisen väliseen 
aikaan saattaa osua odottamattomia tapahtumia, jotka muuttavat eläkesuunnitelmia. 
Tällaisia eläkesuunnitelmien toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä olivat muutokset 
sosiaaliturvaetuuksissa, terveydentilassa tai työllisyydessä. 
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3  tutkimusasetelma, aineisto ja    
 analyysimenetelmät

Tutkimusasetelma
Tutkimuksen lähtökohtana on Beehrin (1986) esittämä malli eläkkeellesiirtymisen 
prosessista. Siinä on kolme vaihetta: preferenssit (eläkeajatusten esiintyminen), 
eläkeaikomukset (intentio) ja eläketapahtuma (varsinainen eläkkeellesiirtyminen). 
Eläkkeellesiirtyminen nähdään prosessina eikä yhteen ajankohtaan kohdistuvana 
tapahtumana (kuvio 1). 

Kuvio 1. Beehrin eläkkeellesiirtymisen prosessimalli

Lähde: Beehr 1986

Prosessiin liittyy yksilö- ja ympäristötekijöitä. Yksilötekijöistä A-tyypin käyt-
täytyminen vähentää eläkeaikomusten todennäköisyyttä, sillä se on voimakasta, 
kärsimätöntä ja aggressiivista toimintaa, jota ei ole yleisen käsityksen mukaan eläke-
aikana. Vanhentuneet taidot lisäävät eläkeaikomusten todennäköisyyttä. Työntekijät 
tuntevat tyytymättömyyttä huonosti suoritettuun työhön ja haluavat välttää tällaista 

Yksilötekijät

A-tyypin käyttäytyminen

Vanhentuneet taidot

Terveys

Taloudellinen toimeentulo  
eläkkeellä

Ympäristötekijät

Työhön liittyvät tekijät

Tavoitteiden saavuttaminen

Työn piirteet

Työn ulkopuoliset tekijät

Siviilisääty ja perhetilanne

Vapaa-aika

Preferenssit (eläkeajatukset)

Eläkeaikomukset (intentio)

Eläketapahtuma

Vapaaehtoinen vs. pakollinen

Osa-aikainen vs. kokoaikainen

Eläkeiässä vs. varhennettu

tutkimus2.indd   19 24.10.2008   13:25:01



20 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA

Eläkeaikomukset ja eläkkeellesiirtyminen

tilannetta. Myös työnantajat tarjoavat tällaisille työntekijöille eläkevaihtoehtoa 
korvatakseen heidät nuoremmilla ja paremman ammattitaidon omaavilla työnte-
kijöillä. Huonolla terveydellä oletetaan olevan eläkeaikomuksia lisäävä vaikutus. 
Hyvän taloudellisen tilanteen eläkkeelle siirryttäessä oletetaan myös vaikuttavan 
eläkeaikomuksia lisäävästi. Ammattiasema saattaa tässä yhteydessä aiheuttaa myös 
vaihtelua eläkeaikomusten esiintymiseen (emt.). 

Ympäristötekijät voidaan jakaa työhön liittyviin tekijöihin ja työn ulkopuolisiin 
tekijöihin. Tavoitteiden saavuttaminen tai saavuttamattomuus työssä voi johtaa elä-
keaikomuksiin, jolloin riippuvuus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Työn-
tekijä voi tuntea saavuttaneensa tavoitteensa, jolloin hänellä ei ole enää työnteon 
tavoiteperustaa. Toisaalta työntekijä voi myös tuntea epäonnistuneensa tavoitteiden 
saavuttamisessa, jolloin hän turhautuu. Molemmissa tapauksissa eläkeaikomusten 
todennäköisyys kasvaa. Epäsuotuisat työn piirteet (esim. työmatkat, ruumiillinen 
työ, ulkotyö, työn fyysiset olosuhteet, johtaminen) lisäävät eläkeaikomusten toden-
näköisyyttä (työntötekijät). Myös siviilisääty ja perhetilanne vaikuttavat eläkeai-
komuksiin (esim. vapaa-aika perheen parissa, perhe-elämän vaatimat taloudelliset 
velvoitteet, leskeys). Vapaa-ajan harrastusten houkuttelevuus lisää eläkeaikomusten 
todennäköisyyttä (vetotekijät). Eläkkeellesiirtyminen voi olla vapaaehtoista tai 
pakollista, osa-aikaista tai kokoaikaista ja eläkeiässä tapahtuvaa tai varhennettua 
(emt.). Beehrin (1986) esittämää eläkkeellesiirtymisen prosessia on pidetty teoreet-
tisena viitekehyksenä joissakin sekä kotimaisissa että ulkomaisissa tutkimuksissa 
(Taylor ja McFarlane Shore 1995, Salokangas ym. 2005, Harkonmäki 2007). 

Tutkimuksen aineisto ja analyysimenetelmät
Tutkimusaineistona on Joustava eläkeikä -kyselytutkimuksen aineisto, joka kerättiin 
syksyllä 2003. Tutkimuksen otanta kohdistui vuosina 1940–1945 syntyneisiin yksi-
tyisaloilla ja kuntasektorilla työssä oleviin henkilöihin (ks. Tuominen ja Pelkonen 
2004). Tässä tutkitaan yksityisalojen palkansaajia, joita koskeviin kyselytietoihin 
on liitetty eläketapahtumia koskevat tiedot kyselyajankohdasta vuoden 2006 lop-
puun. Liitetaulukossa 1 on kuvattu kohderyhmän eläkkeellesiirtyminen syntymä-
vuoden, eläkelajin ja eläkkeellesiirtymisvuoden mukaan. Havaintojen määrät eri 
syntymävuosikohorteissa ovat myös nähtävissä tässä taulukossa. Eläkkeellesiir-
tymiseksi katsotaan kokoaikainen eläkkeelle jääminen. Osa-aikaeläkkeelle siirty-
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mistä ei lueta tässä tutkimuksessa eläketapahtumaksi, johon eläkeaikeita peilataan. 
Osatyökyvyttömyyseläke laskettiin työkyvyttömyyseläketapahtumaksi.

Tutkimuksen selitettävät muuttujat, arvioitu eläkeikä ja todellinen eläkkeellesiir-
tymisikä luokiteltiin kolmeen luokkaan: alle 63-vuotiaat (aikaistajat), 63-vuotiaat 
(ei-jatkajat) ja yli 63-vuotiaat (myöhentäjät).  Luokituksen perusteena oli vuoden 
2005 eläkeuudistuksen joustavan vanhuuseläkkeen alaikäraja 63 vuotta. Työs-
säjatkamisen aikomuksia koskevia selitettäviä muuttujia olivat myös halukkuus 
työskennellä 63 ikävuoden jälkeen 4,5 % kannustinkarttuman takia sekä halukkuus 
työskennellä eläkeaikana.

Kumulatiivinen logistinen regressiomalli olisi ollut yksi mahdollinen analyy-
simenetelmä, sillä se olisi huomioinut vastemuuttujan järjestysasteikollisuuden. 
Sitä ei voitu soveltaa, sillä mallin edellyttämä oletus selittäjien vakiosuuruisista 
ristitulosuhteista selitettävän muuttujan luokissa jouduttiin hylkäämään. Aineiston 
analysoinnissa sovellettiin vaiheittain etenevää logistista regressiomallia. Kyseessä 
on monivaiheinen malli, jossa aineisto jaetaan jokaisen vaiheen jälkeen yhä pienem-
piin osiin. Ensimmäisessä vaiheessa mallinnetaan, kuuluko havainto ensimmäiseen 
luokkaan (aikaistajat = aikoi eläkkeelle ennen 63 ikävuotta) vai tätä korkeampaan 
luokkaan (ei-jatkajat = aikoi eläkkeelle 63-vuotiaana ja myöhentäjät = aikoi eläk-
keelle aikaisintaan 64-vuotiaana). Toisessa vaiheessa, jossa ensimmäiseen luokkaan 
kuuluvat havainnot (aikaistajat) on jätetty analyysin ulkopuolelle, mallinnetaan sitä, 
kuuluuko havainto toiseen luokkaan (ei-jatkajat) vai sitä korkeampaan luokkaan 
(myöhentäjät) (ks. taulukot 4a ja 5). 

Tutkimuksessa sovellettu logistinen regressioanalyysi voidaan esittää seuraavan-
laisessa muodossa:

jossa y on eläkeaikomus tai toteutunut eläkkeellesiirtyminen,                 ovat  
k+1*1 –parametrivektoreita. Vektori x koostuu taas selittävistä muuttujista  

Mallin valinnassa sovellettiin nk. poistavaa valintaa, jossa lähdettiin liikkeelle 
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kaikki selittävät muuttujat sisältävästä mallista. Tämän jälkeen muuttujia poistettiin 
yksitellen suurimman p-arvon perusteella, kunnes jäljelle jäi vain tilastollisesti 
merkitsevät muuttujat ja kontrollimuuttujat. Logistisissa regressiomalleissa oli 
vakioivina tekijöinä ikä, sukupuoli, koulutus ja oma arvio työkyvystä. Koska 
otanta oli ositettu, tehtiin tilastolliset analyysit otanta-asetelman huomioivalla 
SUDAAN-ohjelmistolla. Taulukoissa on esitetty lukumäärät painottamattomina ja 
prosentit painotettuina. Logistisissa regressioanalyyseissa on odds ratiosta käytetty 
käsitettä ristitulosuhde. Se kuvaa työssäjatkamisen halukkuutta eri osakysymyksillä 
mitattuna eläkeaikomuksia koskevissa malleissa ja työssäjatkamista vähintään 63 
ikävuoteen asti sekä työnteon myöhentämistä eläkkeellesiirtymistä koskevissa 
malleissa. Selittäjien eri luokkien merkitsevyys on tulkittava suhteessa valittuun 
vertailuryhmään (ristitulosuhteen tulkinnasta ks. Rita ym. 2008). Tutkimuksen 
analyyseissa käytettyjen muuttujien jakautumat syntymävuosikohorteittain on 
esitetty liitetaulukossa 3.

Aiotun eläkeiän analyyseissa rajoituttiin vain vuosien 1942–1945 syntymävuo-
sikohortteihin, joilla joustavan eläkeiän valinta oli todellisuudessa edessä päin. 
Vuosina 1940–1941 syntyneet olivat jo ylittäneet 63 vuoden iän uudistuksen tullessa 
voimaan. Eläkkeellesiirtymisiän analyyseissa rajoituttiin ensin vain niihin vastaajiin, 
jotka olivat täyttäneet vähintään 63 vuotta tarkastelujakson aikana (syntymävuo-
det 1940–1943). Tarkoituksena oli mallintaa työntekoa vähintään 63-vuotiaaksi 
(ei-jatkajat ja myöhentäjät) verrattuna alle 63-vuotiaisiin (aikaistajat). Analyysin 
toisessa vaiheessa rajoituttiin vastaajiin, jotka olivat täyttäneet vähintään 64 vuotta 
tarkastelujaksolla (syntymävuodet 1940–1942). Tarkoituksena oli mallintaa työn-
teon myöhentämistä verrattuna ei-jatkamiseen.  

Vastauskadon ominaisuuksia on kuvattu Joustava eläkeikä -tutkimuksen esira-
portissa (ks. Tuominen ja Pelkonen 2004). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi 
arvioitua eläkeikää koskevan kysymyksen ”en osaa sanoa”-vastauksia logistisella 
regressioanalyysilla samoissa ikäkohorteissa kuin eläkeaikomuksiakin. Vastaajista 
10 % ei ollut osannut arvioida kokoaikaiselle eläkkeelle jäämisensä ikää. Tulosten 
mukaan kysymykseen vastanneet olivat useammin iäkkäämpiä, he tiesivät van-
huuseläkkeensä suuruuden ja he arvioivat tulevansa hyvin toimeen eläkeaikanaan 
(liitetaulukko 2).   
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Tutkimuksen muuttujat

Selitettävät muuttujat:

Arvioitu eläkeikä: vastaajan antama arvio kokoaikaiselle eläkkeelle jäämisen iästä. 
Luokiteltuna malleissa kahdella tavalla: 
1. vaiheen malli: eläkkeelle 63-vuotiaana tai myöhemmin vs. alle 63-vuotiaana 
(ikäkohortit 1942—1945) 
2. vaiheen malli: eläkkeelle 64-vuotiaana tai myöhemmin vs. 63-vuotiaana (ai-
kaistajat poistettu)

Kannustinkarttuma: ”Lisääkö 4,5 % vuosittainen eläkekertymä halukkuuttanne 
jatkaa työssä yli 63-vuotiaana?”, 0 = ei tai en osaa sanoa, 1 = kyllä. ”En osaa sanoa” 
-vastauksia oli mallinnuksessa 23 %.

Työ eläkeaikana: ”Voisitteko harkita työnteon jatkamista jossain määrin vanhuus-
eläkkeellä ollessanne?”, 0 = en, en osaa sanoa, 1 = kyllä, ehkä jossain määrin. ”En 
osaa sanoa” -vastauksia oli mallinnuksessa 12 %.  

Eläkkeellesiirtymisikä: Eläketurvakeskuksen rekisteritieto eläketapahtumasta (osa-
aikaeläkeläinen luettiin työssäolevaksi) vuosina 2003–2006 luokiteltuna malleissa 
kahdella tavalla samoin kuin aiottua eläkeikää koskeva muuttuja (ks. edellä).

Selittävät muuttujat:

Ikä tutkimusajankohtana: jatkuva muuttuja, rekisteritieto.

Sukupuoli: Luokittelumuuttuja 1 = mies, 2 = nainen.

Koulutus: 1 = korkea-aste, 2 = keskiaste, 3 = perusaste.

Oma arvio työkyvystä: Oma arvio työkyvystä, vaihteluväli 0–10.

Työuran pituus: työeläkettä kartuttanut työskentelyaika 23 ikävuoden täyttämisen 
jälkeen vuoden 2006 loppuun mennessä (vuosina). Eläketurvakeskuksen rekiste-
ritieto.

Työttömyysaika: Koko työuran ajalta yhteenlaskettu ansiosidonnaiseen työttö-
myyspäivärahaan oikeuttavien päivien lukumäärä kuukausiksi muunnettuna (22 
jakajana). Eläketurvakeskuksen rekisteritieto.
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Parisuhde: 1 = naimisissa tai avoliitossa, 2 = naimaton, asumuserossa tai eronnut, 
leski

Työkeskeisyys: Ansiotyö on tärkein elämänalue 1 = kyllä, 2 = ei.

Työnantajan ikäpolitiikka: Työnantaja tukee ihmisiä jatkamaan työssään vanhuuselä-
keikään asti, 1 = kyllä, voimakkaasti tai kyllä, jossain määrin 2 = ei erityisemmin, ei 
lainkaan tai en osaa sanoa. ”En osaa sanoa” -vastauksia oli mallinnuksessa 11 %.

Psyykkinen kuormittuminen: Miten usein tuntee itsensä haluttomaksi ja henkisesti 
väsyneeksi työhön lähtiessä 1 = usein (päivittäin, muutaman kerran viikossa),  
2 = toisinaan (kerran viikossa, kerran pari kuukaudessa), 3 = harvoin (harvemmin, 
ei koskaan).

Organisaation koko: Vastaajan toimipaikassa työskentelevien henkilöiden määrä, 
1 = yli 300 henkeä, 2 = 50–299 henkeä, 3 = alle 50 henkeä. 

Yksityinen eläkevakuutus: ”Oletteko varautunut eläkkeelle jäämiseen yksityisellä 
eläkevakuutuksella?”, 1 = kyllä, 2 = ei.

Työnantajan lisäeläketurva: ”Onko Teillä lakisääteisen eläketurvan lisäksi työn-
antajan maksamaa lisäeläketurvaa?”, 1 = kyllä, 2 = ei.

Tieto vanhuuseläkkeen suuruudesta: ”Tiedättekö kuinka suuri tuleva vanhuus-
eläkkeenne on?”, 1 = erittäin hyvin tai melko hyvin, 2 = en erityisen hyvin tai en 
lainkaan. 

Toimeentulo eläkeaikana: ”Miten arvioitte tulevanne taloudellisesti toimeen elä-
keaikananne?”, 1 = hyvin tai melko hyvin, 2 = kohtuullisesti, melko tai erittäin 
huonosti.

Tulot: Ansiotulot (€) työstä tai yritystoiminnasta ennen verojen ja veroluonteisten 
maksujen vähentämistä (brutto) vuonna 2002, 1 = yli 35000, 2 = 25000–34999,  
3 = 15000–24999, 4 = alle 15000. 

Kannustinkarttuma: ks. eo. luokitus. Kannustinkarttuma on selittävänä muuttujana 
tosiasiallista eläkkeellesiirtymistä koskevassa mallissa.
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4  tulokset

Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan kolmessa osassa. Ensimmäisessä kohdassa 
selvitetään eläkkeellesiirtymisaikeiden toteutumista. Henkilöiden ilmoittamia 
eläkeaikeita verrataan tosiasialliseen eläkkeellesiirtymiseen. Tulosten perusteella 
arvioidaan myös sitä, miten hyvin suunniteltu eläkeikä ennustaa tulevaa eläkkeelle 
jäämistä. Tarkastelut tehdään jakaumien pohjalta ikäkohortin ja aiotun eläkeiän 
mukaan. Seuraavassa kohdassa tutkitaan logistisia regressiomalleja käyttäen, mit-
kä tekijät selittävät ikääntyneiden eläkkeellesiirtymis- ja työssäjatkamisaikeita. 
Viimeisessä kohdassa tutkitaan tosiasialliseen eläkkeelle jäämiseen vaikuttaneita 
tekijöitä ja arvioidaan, mitä eroja on eläkeaikeita ja eläkkeelle jäämistä selittävien 
tekijöiden välillä. Tässä kohdassa tutkitaan myös kannustinkarttuman vaikutusta 
eläkkeellesiirtymisen myöhentämiseen. 

4.1  eläkeaikeiden toteutuminen

Taulukosta 1 nähdään tutkimuksen piiriin kuuluvien ikäluokkien, 1940–1945 syn-
tyneiden oikeus varsinaisen ja varhennetun vanhuuseläkkeen saamiseen. Näiden 
ikäluokkien eläkkeellesiirtymistä tarkasteltaessa on huomattava, että nuorinta 
ikäluokkaa lukuun ottamatta tutkittavat henkilöt kuuluivat varhennetun vanhuus-
eläkkeen vanhan 60 vuoden eläkeiän piiriin. Tutkimuksen otos edusti tutkimusajan-
kohtana 58–63-vuotiaita, joka olivat jo valikoitunut joukko työssä olevia henkilöitä. 
Näistä ikäluokista huomattava osa oli jo jäänyt eläkkeelle, joutunut työttömäksi tai 
oli muusta syystä pois työelämästä (Tuominen ja Pelkonen 2004).  
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Taulukko 1. Varhennetun ja varsinaisen vanhuuseläkkeen ikärajat tutkimuksen 
piiriin kuuluvilla ikäluokilla tutkimusvuodesta 2003 lähtien.  

Syntymä-
vuosi

Kalenterivuosi

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1940 63 64 65 66 67 68
1941 62 63 64 65 66 67 68
1942 61 62 63 64 65 66 67 68
1943 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1944 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1945 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Ei vanhuuseläkettä 

Varhennettu vanhuuseläke   

Varsinainen vanhuuseläke. Vuoteen 2004 asti eläkeikä 65 vuotta. Vuodesta 2005 
alkaen alaikäraja 63 vuotta. 4,5 %:n kannustinkarttuma työssäjatkajille. 

Taulukosta 2 nähdään, kuinka suuri osa tutkituista suunnitteli ja kuinka suuri osa heistä 
tosiasiassa siirtyi eläkkeelle seurantajakson aikana. Eläkkeellesiirtyminen myöhentyi 
suunnitellusta. Ikäluokkatasolla tarkasteltuna eläkkeelle siirtyneitä oli pääsääntöisesti 
vähemmän kuin eläkkeelle aikoneita. Vuonna 1942 syntyneet ovat ainoa ikäluokka, 
jossa eläkkeelle siirtyneitä oli seurantajaksolla hieman enemmän kuin eläkkeelle 
aikoneita. He täyttivät eläkeuudistuksen voimaantulovuonna 63 vuotta. 

Vuosina 1940–1941 syntyneillä oli mahdollisuus jäädä varsinaiselle vanhuus-
eläkkeelle jo vuonna 2005. Vielä vuoden 2006 lopussa 13–17 % heistä jatkoi 
työelämässä. Huomattava joukko 1942 syntyneistä käytti uusia joustavia ikärajoja 
hyväksi ja jäi eläkkeelle viimeistään vuonna 2006. Kuitenkin kolmasosa heistä oli 
edelleen työssä seurantajakson lopussa. Myös 1943 syntyneillä oli mahdollisuus 
jäädä varsinaiselle vanhuuseläkkeelle vuoden 2006 loppuun mennessä. Heistä noin 
puolet siirtyi eläkkeelle viimeistään 2006 ja toinen puoli oli edelleen työelämässä. 
Kahdella nuorimmalla ikäluokalla ei ollut mahdollisuutta varsinaiseen vanhuus-
eläkkeeseen ja heistä suurin osa oli yhä työelämässä seurantajakson lopussa. 

Eläkkeelle aikoneiden osuus oli suurempi kuin siirtyneiden osuus ja naisilla tämä 
ero oli suurempi kuin miehillä. Miesten ja naisten ero eläketapahtumien osuuksissa 
ei ollut tilastollisesti merkitsevä minkään ikäkohortin kohdalla.
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 Taulukko 2. Vuosiin 2003–2006 kohdistuneet eläkeaikeet ja tosiasiallinen eläkkeel-
lesiirtyminen syntymävuoden ja sukupuolen mukaan, osuus ikäluokkaan kuuluvista 
%. Yksityisalojen palkansaajat.

Syntymävuosi1) a. Aikoi  
eläkkeelle  

v. 2003–2006

b. siirtyi  
eläkkeelle  

v. 2003–2006

erotus b-a n2)

kaikki
1940 94 87 -7 207
1941 90 83 -7 245
1942 62 67 +5 243
1943 55 47 -8 217
1944 29 24 -5 220
1945 27 16 -11 225
Yhteensä 48 43 -5 1357
miehet
1940 92 86 -6 117
1941 89 81 -8 122
1942 61 69 +8 121
1943 51 46 -5 107
1944 25 26 +1 99
1945 22 14 -8 105
Yhteensä 47 44 -3 671
Naiset
1940 96 90 -6 90
1941 92 84 -8 123
1942 63 65 +2 122
1943 60 48 -12 110
1944 33 22 -11 121
1945 31 18 -13 120
Yhteensä 50 41 -9 686

1) Vuosina 1940–1943 syntyneillä oli mahdollisuus jäädä varsinaiselle vanhuuseläkkeelle ja vuonna 
1944 syntyneillä varhennetulle vanhuuseläkkeelle seurantajakson aikana. Vuonna 1945 syntyneillä 
ei ollut vanhuuseläkemahdollisuutta tarkastelujaksolla.

2) Lukumäärät ovat eläketapahtuman mukaan. Eläkeaikomusten kohdalla ”en osaa sanoa” -vastauksia 
oli 9 % ja vastanneita 1336 henkilöä.      
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Eläkeajatuksia tutkittaessa on kiinnitetty huomiota niiden kykyyn ennustaa 
eläkkeellesiirtymistä. Vakavien eläkeajatusten on todettu ennustavan erityisesti 
työkyvyttömyyseläketapahtumaa (Huuhtanen ja Tuomi 2006, Harkonmäki ym. 
2006, Harkonmäki 2007). Seuraavassa taulukossa on esitetty todellisen eläkkeel-
lesiirtymisiän jakautuminen aiotun eläkeiän mukaan sekä miehillä että naisilla 
(taulukko 3). Muuttujien välistä riippuvuutta ei ole testattu erikseen miehillä ja 
naisilla, sillä frekvenssit olivat liian pieniä joissain taulukon soluissa. Tarkastelu 
on rajattu ikäryhmiin, joilla oli seurantajaksolla mahdollisuus jäädä eläkkeelle 
64-vuotiaana tai sitä vanhempana. Kohderyhmään kuuluvat ovat olleet tulevaa 
eläkeikäänsä arvioidessaan 61–63-vuotiaita, joten arvio on annettu varsin lähellä 
eläkkeellesiirtymistä. 

Taulukko 3. Eläkkeellesiirtymisikä aiotun eläkeiän ja sukupuolen mukaan. Synty-
mävuosikohortit 1940–1942. Yksityisalojen palkansaajat. %.

 
siirtyi eläkkeelle

Aikoi eläkkeelle
Alle 63 v 63 v 64 v ja yli kaikki

kaikki
Alle 63 v 36 3 1 4
63 v 36 71 16 35
64 v ja yli 28 27 83 61
Yhteensä 100 100 100 100
n 41 201 408 650
miehet
Alle 63 v 24 3 1 3
63 v 54 73 19 39
64 v ja yli 22 25 80 58
Yhteensä 100 100 100 100
n 21 103 213 337
Naiset
Alle 63 v 52 3 1 5
63 v 12 68 10 29
64 v ja yli 36 30 89 65
Yhteensä 100 100 100 100
n 20 98 195 313
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Taulukon luvuista nähdään, että arvion yhteensopivuus todellisen eläkkeellesiir-
tymisiän kanssa kasvoi siirryttäessä eläkeaikomusten luokasta ”alle 63 vuotta” 
luokkaan ”64 vuotta ja yli” molemmilla sukupuolilla. Arvio omasta eläkeiästä 
osui heikosti alle 63 vuoden ikään. Mahdollisuus siirtyä eläkkeelle tässä iässä 
koski tutkimusjoukossa vain 1941 ja 1942 syntyneitä sekä eläketapahtumaa vuo-
sina 2003 tai 2004. Vuonna 2003 eläketapahtuma oli mahdollinen vasta vuoden 
viimeisellä neljänneksellä, jolloin seurantajakso alkoi (ks. taulukko 1). Miehistä 
kolme neljäsosaa ja naisista puolet oli siirtynyt eläkkeelle aiottua alle 63 vuoden 
ikää myöhemmin. 

63-vuotiaana eläkkeelle aikovista noin neljännes myöhensi eläkkeellesiirty-
mistään. Vanhuuseläkeiän alarajan jälkeen eläkettä suunnittelevilla oli aikeiden 
toteutumisprosentti jo yli 80 % ja naisilla se oli hieman korkeampi kuin miehillä. 
Yli 63-vuotiaana eläkkeelle aikovilla sukupuolten ero aikeiden toteutumisessa johtui 
siitä, että miehet olivatkin siirtyneet eläkkeelle jo 63-vuotiaina naisia useammin.  
Eläkeaikeet toteutuivat sekä miehillä että naisilla sitä paremmin mitä myöhemmästä 
iästä oli kysymys.  

4.2 työssäjatkamisaikeita selittävät mallit

Työssäjatkamisaikeita on mitattu kysymällä aiottua eläkeikää, halukkuutta työs-
kennellä 63 ikävuoden jälkeen 4,5 % kannustinkarttuman takia ja halukkuutta 
työntekoon vanhuuseläkkeellä ollessa. Näihin kysymyksiin saadut vastaukset olivat 
analyyseissä selitettävinä muuttujina. Selittävinä tekijöinä olivat ikä tutkimushet-
kellä, sukupuoli, koulutus, oma arvio työkyvystä, työuran pituus, työttömyysaika, 
onko parisuhteessa, työkeskeisyys, työnantajan ikäpolitiikka, organisaation koko, 
psyykkinen kuormittuminen, onko yksityinen eläkevakuutus, onko työnantajan 
järjestämä lisäeläketurva, tieto tulevan vanhuuseläkkeen suuruudesta, arvioitu 
toimeentulo eläkeaikana ja tulot (ks. liitetaulukko 3). Luvussa 3 on selostettu 
logististen regressiomallien muodostaminen ja analyyseissä käytetyt muuttuja-
luokitukset. Työssäjatkamisen aikomuksia selittävät logistiset regressiomallit on 
esitetty taulukoissa 4a ja 4b. Malleissa mukana olevista tekijöistä työuran pituus, 
työttömyysaika työuralla ja tulot eivät osoittautuneet merkitseviksi minkään työs-
säjatkamisen osakysymyksen kohdalla. Tämän vuoksi nämä tekijät jätettiin pois 
taulukoista 4a ja 4b. 
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Aiottu eläkeikä
Aluksi tarkastellaan aiottua eläkeikää selittäviä malleja. Ikä oli yhteydessä työssä-
jatkamiseen vain mallissa 1, jossa selitettävänä oli työnteon jatkaminen vähintään 
63-vuotiaaksi vastaan työnteon lopettaminen ennen 63 ikävuotta (ei-jatkajat ja 
myöhentäjät vs. aikaistajat). Sukupuoli oli merkitsevä muuttuja. Sekä työntekoa 
vähintään 63-vuotiaaksi selittävässä mallissa 1 että työntekoa 63 ikävuoden jälkeen 
selittävässä mallissa 2 naiset olivat haluttomampia työssäjatkajia. Tulos on aikai-
sempien tutkimusten kanssa samansuuntainen. Koulutus nousi merkitseväksi vain 
työntekoa vähintään 63-vuotiaaksi selittävässä mallissa. Korkea-asteen koulutus 
liittyi työssäjatkamishalukkuuteen. Kun aikaistajat jätettiin mallissa 2 pois, koulutus 
ei enää noussut merkitseväksi selittäjäksi. Hyväksi arvioitu työkyky liittyi halukkuu-
teen työskennellä vähintään 63-vuotiaaksi. Hyväksi arvioidun työkyvyn on todettu 
55–64-vuotiailla olevan yhteydessä hyvään työmotivaatioon (Gould ym. 2006).  

Työnantajan suhtautuminen ikääntyviin työntekijöihin on keskeinen tekijä 
työurien pidentämistavoitteen kannalta. Työnantajan tuki vanhuuseläkeikään 
saakka työskentelylle liittyi myönteisyyteen työssäjatkamista kohtaan. Tulos oli 
samansuuntainen kummassakin aiottua eläkeikää selittävässä mallissa ja se on 
yhdenmukainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa. 

Joustava eläkeikä -aineistossa oli kysymys ”Miten usein tunnette itsenne ha-
luttomaksi ja henkisesti väsyneeksi työhön lähtiessänne?”. Aineistosta tehdyssä 
raportissa kysymys määriteltiin työuupumukseksi (Pelkonen 2005). Käsite ei ole 
täysin osuva, sillä työuupumus liitetään yleensä kolmitahoiseen oireyhtymään, 
jolle on ominaista kokonaisvaltainen väsymys, kyyniseksi muuttunut asennoitu-
minen työhön ja heikentynyt ammatillinen itsetunto (esim. Kalimo ja Toppinen 
1997). Työhön liittyvää haluttomuutta ja koettua henkistä väsymystä koskevaa 
kysymystä sopii ehkä paremmin kuvaamaan käsite psyykkinen kuormittuminen. 
Välttämisreaktioiden on todettu liittyvän vakaviin eläkeajatuksiin (ks. Eskelinen 
ym. 1988, Huuhtanen ym. 1995, Huuhtanen ja Tuomi 2006). Suuri psyykkinen 
kuormittuminen liittyi kielteiseen suhtautumiseen työssäjatkamiseen kummankin 
aiottua eläkeikää koskevan mallin kohdalla.

Organisaation koko oli merkitsevä selittäjä vain toisessa työssäjatkamisen 
aikomuksia selittävässä mallissa. Yli 300 henkilön organisaatioissa oltiin halut-
tomampia työskentelemään vähintään 64-vuotiaaksi kuin pienemmissä alle 50 
henkilön toimipaikoissa.  
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Taulukko 4a. Aiottua eläkeikää selittävät logistiset regressioanalyysit. Ristitulo-
suhteet (OR) ja niiden 95 %:n luottamusvälit. Syntymävuosikohortit 1942–1945. 
Yksityisalojen palkansaajat.

Muuttuja Aiottu eläkeikä
malli 1   63 v ja yli/alle 63 v malli 2   64 v ja yli/63 v

OR 95 %:n  
luottamusväli OR 95 %:n  

luottamusväli
Ikä 1,52 1,30–1,77 1,04 0,89–1,22
Sukupuoli
  mies 1,00 1,00
  nainen 0,45 0,30–0,68 0,64 0,43–0,95
Koulutus
  perusaste 1,00 1,00
  keskiaste 1,49 0,95–2,34 1,47 0,94–2,28
  korkea-aste 2,25 1,21–4,19 0,80 0,46–1,37
Työkykyarvio 1,14 1,01–1,30 1,15 0,98–1,34
Työnantajan ikäpolittikka
  ei 1,00 1,00
  kyllä 2,29 1,47–3,56 1,56 1,06–2,31
Psyykkinen kuormittuminen
  harvoin 1,00 1,00
  toisinaan 0,64 0,40–1,02 0,66 0,42–1,02
  usein 0,37 0,20–0,68 0,41 0,22–0,77
Organisaation koko
  alle 50 1,00
  50–299 0,67 0,42–1,08
  300 ja yli 0,56 0,35–0,91
Yksityinen eläkevakuutus
  ei 1,00
  kyllä 0,44 0,25–0,76
Työnantajan järjestämä lisäeläketurva
  ei 1,00 1,00
  kyllä 0,36 0,23–0,59 0,56 0,32–0,96
Tieto eläkkeestä
  ei 1,00
  kyllä 0,54 0,36–0,83
Toimeentulo eläkeaikana
  kohtuullinen tai huono 1,00
  hyvä 0,54 0,32–0,90
n 732 553
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Taulukko 4b. Työssäjatkamista kannustinkarttumalla ja työskentelyä eläkeaikana 
selittävät logistiset regressioanalyysit. Ristitulosuhteet (OR) ja niiden 95 %:n luot-
tamusvälit. Syntymävuosikohortit 1942–1945. Yksityisalojen palkansaajat.

Muuttuja kannustinkarttuma lisää  
jatkohalukkuutta

voisi tehdä työtä vanhuus-
eläkkeellä

OR 95 %:n luottamusväli OR 95 %:n luottamusväli
Ikä 1,19 1,02–1,40 1,04 0,92–1,17
Sukupuoli
  mies 1,00 1,00
  nainen 0,58 0,39–0,87 0,69 0,50–0,95
Koulutus
  perusaste 1,00 1,00
  keskiaste 1,15 0,75–1,77 1,35 0,96–1,89
  korkea-aste 1,71 1,04–2,82 2,23 1,44–3,44
Työkykyarvio 1,21 1,01–1,44 1,27 1,14–1,41
Parisuhde
  ei 1,00
  kyllä 0,59 0,40–0,86
Työ tärkein elämänalue
  ei 1,00
  kyllä 1,61 1,05–2,45
Työnantajan ikäpolittikka
  ei 1,00
  kyllä 1,73 1,18–2,54
Psyykkinen kuormittuminen
  harvoin 1,00 1,00
  toisinaan 0,66 0,43–1,00 0,99 0,69–1,41
  usein 0,41 0,20–0,85 0,50 0,32–0,79
Toimeentulo eläkeaikana
  kohtuullinen tai huono 1,00
  hyvä 0,56 0,35–0,90
n 828 865

Yksityinen eläkevakuutus, jollainen oli 16 %:lla vastaajista, liittyi haluttomuuteen 
jatkaa työntekoa vähintään 63-vuotiaaksi. Tulos on johdonmukainen, sillä yksityi-
sen eläkevakuutuksen ottaneista 49 %:lla oli syynä mahdollisuus varhaisempaan 
eläkkeelle jäämisen. Myös työnantajan järjestämä lisäeläketurva, jollainen oli 18 
%:lla vastaajista, liittyi kielteiseen suhtautumiseen työssäjatkamiseen molemmissa 
arvioitua eläkeikää koskevassa mallissa. Työnantajan järjestämään lisäeläketurvaan 
liittyi 61 %:lla turvan piiriin kuuluvista alennettu eläkeikä. 

Tieto tulevan vanhuuseläkkeen suuruudesta oli merkitsevä tekijä molemmissa 
eläkeaikomuksia koskevissa malleissa. Hyviin tietoihin eläkkeen suuruudesta 
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liittyi haluttomuus työssäjatkamiseen. Aikaisemmin todettiin, että ne, jotka olivat 
lähempänä arvioitua eläkeikää, antoivat tarkemman arvion eläkkeestään. Tieto voi 
olla yhteydessä työstä poistumiseen varhaiseläkereittien, työttömyyden, työkyvyt-
tömyyden, yksityisen eläkevakuutuksen tai työnantajan maksaman lisäeläketurvan 
kautta. Arvio toimeentulosta eläkeaikana oli yhteydessä suunnitelmiin tehdä työtä 
vanhuuseläkeiän alarajan saavuttamiseen asti. Hyväksi arvioitu eläkeaikainen toi-
meentulo liittyi haluttomuuteen jatkaa työssä vähintään 63 vuoden ikään asti.

Työttömyysaika, työuran pituus, parisuhde, työkeskeisyys ja tulot eivät osoit-
tautuneet merkitseviksi eläkeaikeisiin vaikuttaviksi tekijöiksi kummassakaan 
mallissa (tauluko 4a).

Kannustinkarttuma
Ikä liittyi myös halukkuuteen työskennellä kannustinkarttuman antaman paremman 
eläkkeen vuoksi (taulukko 4b). Myönteinen suhtautuminen työssäjatkamiseen 
kasvoi iän myötä. Sukupuoli osoittautui myös merkitseväksi. Kannustinkarttuma 
vaikutti enemmän miehiin kuin naisiin. Koulutus ei liittynyt tilastollisesti merkitse-
västi työssäjatkamisen suunnitelmiin tämän osakysymyksen kohdalla. Hyvä työkyky 
liittyi myös kiinnostukseen jatkaa työntekoa kannustinkarttuman vuoksi. 

Työkeskeisyys oli yhteydessä eläkeaikomusten myöhentämiseen kannustin-
karttuman avulla. Työn kokeminen tärkeimpänä elämänalueena on usean maan 
vertailussa todettu liittyvän palkkatyöhön sitoutumiseen muista kuin taloudellisista 
syistä. Työkeskeisyyden ja ei-taloudellisen palkkatyöhön sitoutumisen välinen kor-
relaatio oli merkitsevä ja positiivinen kaikkien vertailtavien maiden kohdalla (MOW 
1987, ks. Harpaz 1989). Työnantajan myönteinen suhtautuminen työskentelyyn 
vanhuuseläkeikään asti liittyi halukkuuteen jatkaa työntekoa kannustinkarttuman 
vuoksi. Suuri psyykkinen kuormittuminen puolestaan oli yhteydessä kielteiseen 
asenteeseen työssäjatkamiseen. Tässä merkillepantavaa on se, että taloudellinen 
kannustin työssä jatkamiseen menettää tehonsa, kun työhön liittyy työn raskaaksi 
tai epämieluisaksi tekeviä piirteitä. Hyväksi arvioitu eläkeaikainen toimeentulo 
liittyi kielteiseen asenteeseen työnteon jatkamiseen kannustinkarttumalla. Tulosten 
valossa kannustinkarttuma houkuttelee työssäjatkamiseen niitä, joilla on tarvetta 
eläketasonsa nostamiseen.

Aikomusta jatkaa työssä kannustinkarttumalla selittävien tekijöiden joukkoon 
eivät valikoituneet mukana olleista muuttujista työuran pituus, työttömyysaika, 
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parisuhde, organisaation koko, yksilöllinen eläkevakuutus, työnantajan järjestämä 
lisäeläketurva, tieto tulevan vanhuuseläkkeen suuruudesta ja tulot (taulukko 4b).

Eläkeaikainen työnteko
Ikä ei liittynyt suunnitelmiin työskennellä eläkeaikana, mutta sukupuoli kylläkin 
(taulukko 4b). Naiset olivat haluttomampia eläkeaikaiseen työntekoon kuin miehet. 
Koulutus osoittautui myös merkitseväksi. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 
olivat muita halukkaampia eläkkeellä työskentelyyn. Työkyky oli merkitsevä 
eläkeaikaisen työnteon suunnittelussa. Halukkuus työntekoon eläkkeellä kasvoi 
työkykypistemäärän myötä.  Parisuhteessa oleminen oli yhteydessä haluttomuuteen 
työskennellä eläkeaikana. Parisuhteessa olevat luokiteltiin analyysissa myös puoli-
son eläkkeelläolon mukaan, mutta tämä ei tuottanut eroja erityyppisille parisuhteille, 
joten luokat yhdistettiin. Yksin elävien myönteisempi asenne eläkeaikaiseen työnte-
koon oli yhdenmukainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa.  Suuri psyykkinen 
kuormittuminen liittyi haluttomuuteen jatkaa työntekoa eläkeaikana.

Eläkeaikaista työntekoa eivät selittäneet työuran pituus, työttömyysaika, työkes-
keisyys, työnantajan ikäpolitiikka, organisaation koko, yksilöllinen eläkevakuutus, 
työnantajan järjestämä lisäeläketurva, tieto tulevan vanhuuseläkkeen suuruudesta, 
toimeentulo eläkeaikana ja tulot (taulukko4b). 

Yhteenvetona työssäjatkamisaikeita selittävistä malleista voidaan todeta, että 
tärkeimpiä tekijöitä ovat ne, jotka selittivät työssäjatkamisaikeita useimpien mallien 
kohdalla. Tällaisia olivat hyväksi arvioitu työkyky, työnantajan myönteinen ikäpo-
litiikka ja vähäinen psyykkinen kuormittuminen. Nämä liittyivät työn hallinnan ja 
työn vaatimusten väliseen suhteeseen, joka kuvastaa hyvää työelämän laatua. 
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4.3  eläkkeellesiirtymistä selittävät mallit

Taulukossa 5 on mallinnettu tosiasiallista eläkkeellesiirtymisikää kaksivaiheisesti. 
Ensin mallissa 1 on selitettävänä muuttujana eläketapahtuma 63-vuotiaana tai myö-
hemmin vs. eläketapahtuma ennen 63 ikävuotta. Toisessa vaiheessa mallissa 2 on 
jätetty analyysin ulkopuolelle alle 63-vuotiaana eläkkeelle siirtyneet ja selitettävänä 
muuttujana on eläketapahtuma 64-vuotiaana tai myöhemmin vs. eläketapahtuma 
63-vuotiaana. Ensimmäisessä mallissa oli kohderyhmänä 1940–1943 syntyneet ja 
jälkimmäisessä mallissa 1940–1942 syntyneet. Malleihin voitiin sisällyttää vain ne, 
jotka seurantajaksona olivat täyttäneet vähintään kyseisen eläkkeellesiirtymisiän. 
Selittäjinä olivat samat muuttujat kuin eläkeaikeiden kohdalla lisättynä kannus-
tinkarttuman vaikutusta mittaavalla muuttujalla. Kannustinkarttuma oli mukana 
vain jälkimmäisessä mallissa 2, sillä kannustinkarttumalla on merkitystä vasta 63 
ikävuoden täyttämisen jälkeen. 

Eläkkeellesiirtyminen aikaisintaan 63-vuotiaana
Iän kasvaessa lisääntyi työnteon jatkaminen vähintään 63 vuoden ikään saakka. 
Iän vaikutukseen liittyy aikaisemmissa tutkimuksissa todettu valikoituminen iän 
myötä. Sukupuoli vaikutti eläkkeellesiirtymiseen. Naiset aikaistivat eläkkeellesiir-
tymistä miehiin verrattuna. Hyvä työkyky vaikutti työnteon jatkamiseen vähintään 
63-vuotiaaksi. Työuran pituus vaikutti myös eläkkeellesiirtymisen taustalla.  Pitkä 
työura lisäsi työskentelyä vähintään 63-vuotiaaksi. Jos työnantaja oli järjestänyt 
lisäeläketurvaa, sillä oli aikaistava vaikutus eläkkeellesiirtymiseen.
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Taulukko 5. Eläkkeellesiirtymistä v 2003–2006 selittävät logistiset regressio-
analyysit. Ristitulosuhteet (OR) ja niiden 95 %:n luottamusvälit. Yksityisalojen 
palkansaajat. 

Muuttuja eläkkeellesiirtymisikä
malli 1   63 v ja yli/alle 63 v1) malli 2   64 v ja yli/63 v2)

OR 95 %:n  
luottamusväli OR 95 %:n  

luottamusväli
Ikä 2,54 1,84–3,51 3,82 2,91–5,03
Sukupuoli
  mies 1,00 1,00
  nainen 0,41 0,21–0,81 1,75 1,14–2,69
Koulutus
  perusaste 1,00 1,00
  keskiaste 0,82 0,40–1,67 0,96 0,61–1,52
  korkea-aste 1,27 0,53–3,04 0,81 0,42–1,54
Työkykyarvio 1,28 1,09–1,49 0,93 0,81–1,07
Työuran pituus 1,07 1,01–1,13
Työ tärkein elämänalue
  ei 1,00
  kyllä 1,97 1,16–3,36
Työnantajan ikäpolittikka
  ei 1,00
  kyllä 1,61 1,05–2,49
Työnantajan järjestämä lisäeläketurva
  ei 1,00
  kyllä 0,36 0,18–0,76
Kannustinkarttuma
  ei 1,00
  kyllä 2,96 1,80–4,87
n 870 618

1) Mallissa ovat syntymävuosikohortit 1940–1943.  
2) Mallissa ovat syntymävuosikohortit 1940–1942.

Eläkkeellesiirtyminen 64-vuotiaana tai myöhemmin 
Ikä vaikutti eläkkeellesiirtymistä myöhentävästi. Sukupuolella oli myöhentä-
misen kohdalla aikaisemmista tuloksista poikkeava suunta. Naiset myöhensivät 
eläkkeellesiirtymistä miehiä yleisemmin. Koulutus ja työkyky eivät vaikuttaneet 
myöhentämiseen mallissa 2, jossa tutkittiin eläkkeelle jäämistä 64 vuoden iässä tai 
myöhemmin vs. 63 vuoden iässä.  

Työhön ja työoloihin liittyvistä tekijöistä työkeskeisyys ja työnantajan myön-
teinen asenne ikääntyvien työssäjatkamiseen myöhensivät molemmat eläkkeelle-
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siirtymistä. Tulos kertoo työhön liittyvien psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden 
merkityksestä sekä työnantajan roolista myöhentämiselle suotuisten olosuhteiden 
luomisessa. Tutkimuksessa esitetty kysymys kannustinkarttuman eläkkeellesiirty-
mistä myöhentävästä vaikutuksesta sai tukea tuloksista. Kannustinkarttuma edisti 
työurien pitenemistä, mikä on linjassa vuoden 2005 eläkeuudistukseen kirjoitetun 
tavoitteen kanssa. 

Eläke- ja työssäjatkamisaikeita vs. eläkkeellesiirtymistä selittävät tekijät
Tutkimuksessa esitettyyn kysymykseen eläkeaikomuksia ja eläkkeellesiirtymistä 
selittävien tekijöiden yhtäläisyydestä tai eroavaisuudesta ei voida antaa lopullisia 
vastauksia tämän tutkimuksen perusteella. Yhteisten tekijöiden selvittämiseksi tulisi 
tutkittavan joukon olla sama molemmissa malleissa. Eläkeaikomuksia selittävissä 
malleissa oli tutkimusjoukkona ikäkohortit 1942–1945, sillä aikomuksia tutkittiin 
vain niillä, joilla oli edessä joustavan eläkeiän valintatilanne. Eläkkeellesiirty-
mistä koskevissa malleissa oli tutkimusjoukkoja kaksi: ikäkohortit 1940–1943 ja 
ikäkohortit 1940–1942. Eläkeaikomuksia ja eläkkeellesiirtymistä selittävät tekijät 
voidaan yleistää vain tutkittuihin osajoukkoihin. 

Selittäviä tekijöitä voidaan tarkastella kuitenkin toisistaan erillisinä, vertaile-
matta. Työssäjatkamisen aikomuksia tutkittiin kolmella osakysymyksellä, joita 
selitettiin samalla muuttujajoukolla. Tarkasteltavasta mallista riippuen selittäjien 
joukossa oli vaihtelua paljonkin, mutta yhteisinä tekijöinä useimmille työssäjatka-
misen osakysymyksille voidaan mainita sukupuoli, työkyky, työnantajan ikäpoli-
tiikka ja psyykkinen kuormittuminen. Naissukupuoli, huono työkyky, työnantajan 
tuen puute ikääntyvälle työntekijälle ja suuri psyykkinen kuormittuminen liittyivät 
haluttomuuteen jatkaa työntekoa vähintään 63 ikään saakka tai pitempään.  

Eläkkeellesiirtymiseen vaikuttivat sekä työntekijän että työnantajan asenteet. 
Myöhentämiseen vaikuttava työkeskeisyys liittyi myös työn ei-taloudellisiin piir-
teisiin kuten työn psykologiseen palkitsevuuteen ja työn tarjoamiin sosiaalisiin 
suhteisiin (ks. MOW 1987). Toisaalta kannustinkarttuman myöhentävä vaikutus 
liittyi työnteon tarjoamiin taloudellisiin hyötyihin. Työnantajan tuki ikääntyville 
työntekijöille osoittautui myös eläkkeellesiirtymistä myöhentäväksi tekijäksi. Työn-
antajan järjestämä lisäeläketurva vaikutti sen sijaan eläkkeellesiirtymistä aikaista-
vasti. Beehrin (1986) toteamus siitä, että eläkkeellesiirtymisprosessin eri vaiheissa 
voivat painottua eri tekijät, saa tukea myös tämän tutkimuksen tuloksista.    
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5 lopuksi

Vuoden 2005 työeläkeuudistuksen yksi keskeinen muutos vakuutetun kannalta oli 
joustavan vanhuuseläkeiän käyttöönotto. Tämä merkitsi jossain mielessä päätepis-
tettä jo 1960-luvulla aloitetulle keskustelulle sopivasta vanhuuseläkeiästä. Yksityi-
sen työntekijän subjektiivinen kokemus palkkatyöhön sitoutumisesta ja sopivasta 
vanhuuseläkeiästä korostuvat joustavassa vanhuuseläkkeelle siirtymisessä. 

Eläkeuudistuksen tavoitteena on työurien pidentäminen ja eläkkeellesiirty-
misiän myöhentäminen. Seurantatietojen perusteella kehitys näyttää kulkeneen 
tähän suuntaan. 60–64-vuotiaiden työllisyysaste on noussut ripeästi ja työssä ol-
laan aikaisempaa pitempään. Myös eläketilastot osoittavat eläkkeellesiirtymisiän 
odotteen kehittyneen viime vuosina tavoitteen suuntaisesti. Viime vuosien hyvä 
talous- ja työllisyyskehitys on edistänyt ikääntyneiden työssäjatkamista. Heikossa 
taloudellisessa suhdanteessa mahdollisuuksia työssäjatkamiseen on luonnollisesti 
vähemmän.  

Eläkkeellesiirtymistä koskevan tutkimuksen painopiste on siirtynyt 2000-luvulla 
varhaisen eläkkeellesiirtymisen tutkimisesta työssäjatkamisen tutkimiseen. Tähän on 
osaltaan vaikuttanut eläkepolitiikan suunnanmuutos varhaiseläkkeiden suosimisesta 
työssäjatkamisen edistämiseen. Tämän tutkimuksen lisä aikaisempiin tutkimuksiin 
nähden on siinä, että eläke- ja työssäjatkamisaikeita selittävien tekijöiden lisäksi 
voitiin tutkia saman aineiston avulla myös tosiasialliseen eläkkeellesiirtymiseen 
vaikuttavia tekijöitä. Vuoden 2003 Joustava eläkeikä -tutkimukseen liitetty rekiste-
riseuranta vuoden 2006 loppuun saakka tarjosi käyttökelpoisen tutkimusasetelman. 
Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että uudistuksen voimaantulovuosi 2005 
oli poikkeuksellinen, sillä silloin uusien ikärajojen piiriin tuli kolme ikäluokkaa, 
vuosina 1940–1942 syntyneet. Vanhuuseläkkeelle siirtyi tuolloin poikkeuksellisen 
paljon henkilöitä. Lisäksi tutkimuksen kohdejoukko (vuosina 1940–1945 syntyneet) 
koostuu pääosin henkilöistä, joilla on mahdollisuus jäädä varhennetulle vanhuus-
eläkkeelle vanhan 60 vuoden ikärajan mukaan.

Eläkeaikeiden toteutumista koskeva tarkastelu osoitti, että seurantajaksoon 
2003–2006 kohdistuvia eläkeaikeita oli enemmän kuin todellisia eläketapahtumia. 
Eläkkeelle jääminen myöhentyi jonkin verran aiotusta. Eläkeaikeet ennakoivat 
eläketapahtumaa, kun on kysymys melko lyhyellä ajanjaksolla odotettavasta 
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eläkkeellesiirtymisestä. Eläkeaikeet toteutuivat sitä todennäköisemmin mitä myö-
hemmin siirryttiin eläkkeelle. 

Työssäjatkamisaikeisiin eri osakysymyksillä mitattuna liittyivät muita tekijöitä 
yleisemmin se, että oli miespuolinen, työkykyinen, psyykkistä kuormittumista 
ei esiintynyt ja työnantaja tuki ikääntyvien työssäjatkamista. Jatkamisaikeisiin 
liittyivät myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuoliset eläkejärjestelyt siten, että 
ne aikaistivat eläkesuunnitelmia. Hyväksi arvioitu toimeentulo eläkeaikana, tieto 
tulevan vanhuuseläkkeen suuruudesta ja työskentely suuressa organisaatiossa 
vähensivät kiinnostusta jatkaa työssä, mutta nämä tekijät eivät esiintyneet yhtä 
johdonmukaisesti eri osakysymyksissä työssäjatkamisaikeiden selittäjinä kuin 
edellä mainitut. Tulotasolla ei todettu yhteyttä työssäjatkamisen aikomuksiin tai 
eläkkeellesiirtymiseen.

Eläkkeellesiirtymiseen aikaisintaan 63-vuotiaana vaikuttivat sosiodemografisten 
tekijöiden ohella työkyky, työuran pituus ja työantajan järjestämä lisäeläketurva. 
Aikaisintaan 63-vuotiaana siirtyivät eläkkeelle muita yleisemmin iäkkäimmät 
henkilöt, miehet, työkykyiset, ne joilla oli pitkä työura ja ne, joilla ei ollut työnan-
tajan järjestämää lisäeläketurvaa. Eläkkeellesiirtymiseen 63 iän jälkeen vaikuttivat 
sosiodemografisten tekijöiden ohella työkeskeisyys, työnantajan myönteinen suh-
tautuminen ikääntyvien työssäjatkamiseen sekä kannustinkarttuma. Aikaisintaan 
64-vuotiaana siirtyivät eläkkeelle muita yleisemmin iäkkäimmät, naiset sekä ne, 
joille työ oli tärkein elämänalue, joiden työnantaja tuki ikääntyviä ja jotka olivat 
halukkaita työnteon jatkamiseen kannustinkarttuman ansiosta. Iän eläkkeellesiir-
tymistä myöhentävä vaikutus selittyy paljolti valikoitumisesta. Työelämästä on 
poistunut jo ennen vanhuuseläkeikää suuri määrä henkilöitä työkyvyttömyyden, 
työttömyyden tai muun työssäjatkamisen esteen vuoksi.

Työkeskeisyys valikoitui malliin tekijänä, joka vaikutti eläkkeellesiirtymiseen 
myöhentävästi. Työn psykologiset ja sosiaaliset piirteet selittävät työkeskeisyy-
den vaikutusta. Niiden merkitystä työssäjatkamiselle osoittivat Joustava eläkeikä 
-tutkimuksen tulokset, joiden mukaan työnteon jatkamiselle tärkeinä seikkoina 
pidettiin työpaikan ilmapiiriä ja hyvää työympäristöä, työpaikan sosiaalisia suhteita 
tai mielenkiintoista ja haastavaa työtä. Yrityksessä vallitseva organisaatiokulttuuri 
heijastuu työnantajan asenteessa ikääntyviin työntekijöihin. Ikääntyvät työntekijät 
huomioonottava yrityksen ikäpolitiikka osoittautui merkitseväksi eläkkeellesiir-
tymisen myöhentäjäksi. 
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Tutkimuksessa havaittujen eläkkeellesiirtymistä selittävien tekijöiden merkitystä 
voi pohtia myös siltä kannalta, onko niihin mahdollista vaikuttaa. Työoloja voidaan 
kehittää ikääntyneitä työntekijöitä paremmin huomioonottaviksi ja työkykyä sekä 
työhyvinvointia voidaan edistää erilaisin toimenpitein. Työhön liittyvät arvot ovat 
sen sijaan sellaisia, joihin ei voida juuri vaikuttaa ulkoapäin.

Yhteenvetona eläkeaikeita ja eläkkeellesiirtymistä selittävien mallien tuloksista 
todetaan Beehriin (1986) viitaten, että eläkkeellesiirtymisprosessin eri vaiheissa 
painottuivat eri tekijät. Eläkkeellesiirtymisprosessin kuvaus työn hallinnan, työssä-
jatkamisen normin ja työntekoa koskevan asenteen muodostamana kokonaisuutena 
on nähtävissä myös tämän tutkimuksen tuloksissa.   
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liitetaulukot
Liitetaulukko 1. Eläketapahtumat eläkelajeittain ikäkohortin mukaan seuranta-
jaksolla 2003–2006. Yksityisalojen palkansaajat. %.

Syn-
tymä-
vuosi

Vuosi Eläke yht. n
2003 2004 2005 2006 Kyllä Ei

Tk 
ym

Va- 
ve

Ve Tk 
ym

Va- 
ve

Ve Tk 
ym

Va- 
ve

Ve Tk 
ym

Va- 
ve

Ve

1940 0 2 1 0 4 0 0 0 73 0 0 8 87 13 207
1941 0 1 0 0 4 2 1 0 37 0 0 38 83 17 245
1942 0 0 0 3 2 0 1 4 33 0 0 24 67 33 243
1943 0 0 1 1 2 0 1 2 1 1 3 36 47 53 217
1944 0 0 0 3 5 0 4 1 0 6 3 2 24 76 220
1945 0 0 0 2 0 0 0 0 3 9 1 1 16 84 225
Yht. 0 0 0 2 3 0 1 1 16 4 1 14 43 57 1357

Ei vanhuuseläkettä 

Varhennettu vanhuuseläke   

Varsinainen vanhuuseläke. Vuoteen 2004 asti eläkeikä 65 vuotta. Vuodesta 2005 
alkaen alaikäraja 63 vuotta. 4,5 %:n kannustinkarttuma työssäjatkajille. 

Huom. Vanhuuseläke ennen lakisääteistä eläkeikää oli muutamilla henkilöillä, joilla oli 
työnantajan järjestämä lisäeläketurva. Myös joillakin henkilöillä oli varhennettu vanhuuseläke 
työskentelystä julkisella sektorilla ja vanhuuseläke työskentelystä yksityisellä sektorilla. 

Liitetaulukko 2. Aiottua eläkeikää koskevaan kysymykseen vastaamatta jättäminen 
(eos). Logistinen regressioanalyysi. Ristitulosuhteet (OR) ja niiden 95 %:n 
luottamusvälit. Syntymävuosikohortit 1942–1945. Yksityisalojen palkansaajat.
 
Muuttuja en osaa sanoa-vastanneet

OR 95 %:n luottamusväli
Ikä tutkimushetkellä 0,81 0,67–0,98
Sukupuoli
  mies 1,00
  nainen 1,39 0,85–2,28
Tieto eläkkeestä
  ei 1,00
  kyllä 0,28 0,15–0,51
Toimeentulo eläkeaikana
  kohtuullinen tai huono 1,00
  hyvä 0,37 0,16–0,87
n 871
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Liitetaulukko 3. Tutkimuksen analyyseissa käytettyjen muuttujien jakautumat 
syntymävuosikohorteittain. %.

Muuttuja syntymävuosi
1940–1941 1942–1943 1944–1945 kaikki

Aiottu eläkeikä
  alle 63 v 3 17 37 24
  63 v 21 43 36 35
  64 v ja yli 76 40 27 40
  yht. 100 100 100 100
n 428 421 389 1238
Eläkkeellesiirtymisikä
  alle 63 v 2 10 20 14
  63 v 20 45 0 17
  64 v ja yli 64 3 0 13
  ei eläkkeellä 15 42 80 57
  yht. 100 100 100 100
n 452 460 445 1357
Kannustinkarttuma lisää 
jatkohalukkuutta
  ei 61 74 82 76
  kyllä 39 26 18 24
  yht. 100 100 100 100
n 423 441 430 1294
Työnteko eläkeaikana
  ei 46 46 44 45
  kyllä 54 54 56 55
  yht. 100 100 100 100
n 445 456 437 1338
Sukupuoli
  mies 62 58 54 56
  nainen 38 42 46 44
  yht. 100 100 100 100
n 452 460 445 1357
Oma arvio työkyvystä
    –5 pistettä 11 13 15 13
  6–7 pistettä 23 29 24 25
  8–9 pistettä 61 51 54 55
  10 pistettä 6 7 7 7
  yht. 100 100 100 100
n 446 454 443 1343
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Muuttuja syntymävuosi
1940–1941 1942–1943 1944–1945 kaikki

Koulutus
  perusaste 43 40 40 41
  keskiaste 41 44 45 44
  korkea-aste 16 16 15 15
  yht. 100 100 100 100
n 452 460 445 1357
Ansiosidonnaiset työttö-
myyspäivät
  ei yhtään 54 48 49 49
  alle 6 kk 27 25 22 24
  6–23 kk 13 19 20 19
  24 kk ja yli 6 8 10 9
  yht. 100 100 100 100
n 452 460 445 1357
Työeläkettä kartuttanut  
työskentelyaika 
  alle 30 v 8 9 14 12
  30–39 v 56 80 86 79
  40 v ja yli 35 11 0 10
  yht. 100 100 100 100
n 452 460 445 1357
Parisuhde
  ei 24 26 24 24
  kyllä 76 74 76 76
  yht. 100 100 100 100
n 444 460 441 1345
Ansiotyö tärkein elämänalue
  ei 76 78 76 76
  kyllä 24 22 24 24
  yht. 100 100 100 100
n 452 460 445 1357
Työnantajan ikäpolitiikka
  ei 54 58 64 60
  kyllä 46 42 36 40
  yht. 100 100 100 100
n 441 454 436 1331
Psyykkinen kuormittuminen
  usein 19 23 22 22
  toisinaan 31 35 35 34
  harvoin 50 42 43 44
  yht. 100 100 100 100
n 440 451 436 1327
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Muuttuja syntymävuosi
1940–1941 1942–1943 1944–1945 kaikki

Organisaation koko
  alle 50 50 45 44 45
  50–299 31 28 30 30
  300 ja yli 20 26 26 25
  yht. 100 100 100 100
n 433 441 434 1308
Yksityinen eläkevakuutus
  ei 86 84 84 84
  kyllä 14 16 16 16
  yht. 100 100 100 100
n 434 447 436 1317
Työnantajan lisäeläketurva
  ei 86 81 82 83
  kyllä 14 19 18 17
  yht. 100 100 100 100
n 430 445 434 1309
Tieto vanhuuseläkkeen 
suuruudesta
  ei 52 49 58 54
  kyllä 48 51 42 46
  yht. 100 100 100 100
n 447 457 436 1340
Toimeentulo eläkeaikana
  kohtuullinen tai huono 75 77 76 76
  hyvä 25 23 24 24
  yht. 100 100 100 100
n 445 451 433 1329
Tulot
  alle 15000 19 12 17 16
  15000–24999 31 35 34 34
  25000–34999 26 26 26 26
  35000 ja yli 24 27 24 25
  yht. 100 100 100 100
n 392 399 398 1189
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Eläkeaikomukset ja eläkkeellesiirtyminen
Seurantatutkimus Joustava eläkeikä -tutkimuksen aineistosta

Vuoden 2005 eläkeuudistuksessa siirryttiin joustavaan van-

huuseläkeikään. Joustava eläkeikä -tutkimuksessa selvitettiin 

eläkkeellesiirtymisen aikomuksia ja kannustinkarttuman mer-

kitystä työssä jatkamiselle.  

Tutkimuksen rekisteriseuranta osoittaa, että eläkkeelle on 

siirrytty hieman myöhemmin kuin suunniteltiin. Työkeskei-

syys ja työnantajan myönteinen suhtautuminen ikääntyvien 

työssä jatkamiseen sekä kannustinkarttuman vaikutus myöhen-

sivät eläkkeellesiirtymistä. 

Seurantatutkimus perustuu Joustava eläkeikä -kyselyn ai-

neistoon vuodelta 2003 ja siihen liitettyihin eläketapahtumia 

koskeviin rekisteritietoihin vuosilta 2003–2006. Tutkimuksen 

kohderyhmänä olivat vuosina 1940–1945 syntyneet yksityis-

aloilla työssä olevat palkansaajat.
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