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Raportti on avaus eläkejärjestelmän yhteydessä merkityksellisten sosioekonomisten erojen 
hahmottamiseksi. Raportissa keskitytään työuran pituutta, eläkkeelle siirtymistä ja eläkeajan 
pituutta koskeviin tarkasteluihin, sekä siihen, miten sosioekonomiset elinaikaerot heijastuvat 
eläkejärjestelmään.

Raportti koostuu kuudesta itsenäisestä, mutta toisiinsa liittyvästä artikkelista. Ensimmäisessä 
artikkelissa Sosioekonomiset erot eläkejärjestelmässä: johdanto ja yhteenveto taustoitetaan 
sosioekonomisten erojen tarkastelua, kootaan yhteen raportin keskeiset empiiriset havainnot 
ja pohditaan sosioekonomisten erojen merkitystä eläkejärjestelmän kannalta. 

Seuraavissa neljässä artikkelissa tuotetaan uutta tietoa naisten ja miesten sekä sosioekono-
misten ryhmien välisistä eroista eläkkeelle siirtymisessä, työuran pituudessa sekä siinä, miten 
eläkevuosien ja työvuosien määrät suhteutuvat toisiinsa. Artikkelit perustuvat Eläketurvakes-
kuksessa koottuun kokonaisaineistoon, jossa on yhdistetty yksilötasolla työeläkejärjestelmän 
rekisteriaineistojen tietoja Tilastokeskuksesta saatuihin koulutusta ja ammattia kuvaaviin tie-
toihin. Tulokset koskevat pääasiassa vuotta 2011.

Raportin toisessa artikkelissa Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työurat tarkastellaan, mitä reit-
tiä vanhuuseläkkeelle on siirrytty, miten pitkiksi vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työurat ovat 
muodostuneet ja mihin ikään työurat ovat ajoittuneet eri sosioekonomisissa ryhmissä. Toteu-
tunut työuran pituus on mitattu vanhuuseläkkeelle siirryttäessä eläkevakuutustietojen perus-
teella. Sosioekonomiset erot toteutuneen työuran pituudessa ovat selvästi pienemmät kuin 
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aikaisemmin on arvioitu työllisen ajan odotteita laskemalla. Yrittäjien työurat ovat pidemmät 
kuin palkansaajilla. Työntekijä- ja toimihenkilömiesten välillä ei ole eroa työuran pituudessa. 
Naisten työuran pituus on noin kaksi vuotta lyhempi kuin miehillä, ja työntekijänaisten työ-
urat jäävät kaikkia muita ryhmiä lyhemmiksi.

Sosioekonomisten ryhmien välillä on huomattavat erot siinä, kuinka moni siirtyy vanhuus-
eläkkeelle ansiotyöstä ja kuinka moni työkyvyttömyyseläkkeen tai työttömyyden kautta. 
Työntekijöistä merkittävästi pienempi osuus (39 % vuonna 2011) on ansiotyössä vanhuus-
eläkkeeseen asti verrattuna ylempiin toimihenkilöihin (69 %). Huomattava osa työntekijöistä 
ja alemmista toimihenkilöistä siirtyy vanhuuseläkkeelle työkyvyttömyyseläkkeen tai työttö-
myyden kautta. Kun tarkastellaan vanhuuseläkkeelle asti työssä jatkaneita, työntekijämiesten 
työurat ovat tässä joukossa pisimmät. Työstä vanhuuseläkkeelle siirtyneiden naisten joukossa 
alempien toimihenkilöiden työurat ovat pisimmät, mutta työntekijänaiset tekevät pisimpään 
töitä joustavan vanhuuseläkeiän puitteissa.

Kokonaisuutena työura alkaa työntekijöillä nuorempana ja jatkuu ylemmillä toimihenkilöillä 
vanhemmaksi. Työntekijöiden ryhmässä alle 23-vuotiaana tehtyä työuraa on kertynyt enem-
män kuin muissa sosioekonomisissa ryhmissä. Verrattuna ylempiin toimihenkilöihin ero on 
noin puolitoista vuotta. 23–52-vuotiaana kertyneen työuran määrässä ei ole juurikaan eroja 
sosioekonomisten ryhmien välillä. Ikävuosina 53–62 työntekijätehtävissä toimiville kertyy 
noin puolitoista vuotta vähemmän työuraa kuin ylemmille toimihenkilöille. Ero on saman-
suuntainen myös 63–68 vuoden iässä. Miesten ja naisten väliset erot työuran kertymisessä 
muodostuvat 23–52 vuoden iässä. Naisille tuossa iässä kertyneet työurat ovat keskimäärin 
runsaat kaksi vuotta lyhemmät kuin miehillä.

Raportin kolmannessa artikkelissa Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työurat tarkastel-
laan työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta ja eläkkeelle siirtymiseen mennessä muodostu-
neiden työurien pituutta sosioekonomisissa ryhmissä. Työkyvyttömyyseläkkeen ikävakioitu 
alkavuus on koulutuksen mukaan suurinta perusasteen varaan jääneillä. Myös keskiasteen tut-
kinnon suorittaneilla työkyvyttömyyseläkkeen alkavuus on korkea. Sosioekonomisen aseman 
mukaan työkyvyttömyyseläkkeen alkavuus on suurinta työntekijöillä, mutta myös yrittäjillä 
ja alemmilla toimihenkilöillä työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on kohtalaisen korkea. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työuran pituudessa ei ole suuria eroja sosioekonomis-
ten ryhmien välillä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työurat jäävät kuitenkin runsaat 
10 vuotta lyhemmiksi kuin niillä, jotka jatkavat työssä vanhuuseläkkeelle asti. Tästä erosta 
osa johtuu varhaisesta eläkkeelle siirtymisestä, mutta osa erosta syntyy jo ennen työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtymistä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä ennen eläkettä kertyneet 
työurat jäävät runsaat kolme vuotta lyhemmiksi verrattuna saman ikäiseen ei-eläkkeellä ole-
vaan väestöön. Ero merkitsee sitä, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työurat ovat jo 
ennen eläkkeen alkamista muita lyhempiä.

Neljäs artikkeli Kuka jatkaa työssä 63 ikävuoden jälkeen? pureutuu siihen, missä iässä työstä 
vanhuuseläkkeelle siirtyvät eläköityvät. Yleisesti ottaen korkeasti koulutetut, hyvässä sosioe-
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konomisessa asemassa olevat, johto- tai asiantuntijatehtävissä työskentelevät jatkavat muita 
useammin työssä vielä 63 ikävuoden jälkeen. Perusasteen ja keskiasteen koulutuksen saa-
neista ja työntekijäammateissa työskentelevistä huomattavan moni jää vanhuuseläkkeelle vii-
meistään 63-vuotiaana, eli käytännössä heti, kun se on mahdollista. Miehet jäävät eläkkeelle 
63-vuotiaana useammin kuin naiset. Pisimpään työelämässä jatkavat yhtäältä ne, joilla on 
erityisen lyhyt työura ja toisaalta ne, joilla työura on erityisen pitkä. 

Yksityisen ja julkisen sektorin erot vanhuuseläkkeelle siirtymisiässä ovat selkeät. Julkisella 
sektorilla yli puolet jatkaa työssä vähintään 64-vuotiaaksi. Yksityisellä sektorilla puolestaan 
tyypillisin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta. Nämä erot tulevat näkyviin kaikissa sosioekonomi-
sissa ryhmissä. 

Raportin viidennessä artikkelissa Eläkeajan pituuden suhde työuran pituuteen katsotaan 
työvuosien ja eläkevuosien suhdetta sosioekonomisissa ryhmissä. Artikkelissa yhdistetään 
50-vuotiaille Eläketurvakeskuksen rekistereistä lasketut toteutuneet työurat Myrskylän ym. 
(2013) laskemiin 50-vuotiaan työllisen ajan ja eläkeajan odotteisiin. Tulosten mukaan eläke-
ajan pituuden suhde työuran pituuteen on sosioekonomisissa ryhmissä jotakuinkin sama, kun 
otetaan huomioon koko eläkeaika – sekä vanhuus- että varhaiseläkeaika. Sukupuolten välillä 
on sen sijaan varsin selvä ero. Naisille kertyy eläkeaikaa selvästi miehiä enemmän suhteessa 
työuran pituuteen. Tähän on kaksi syytä. Naisten elinajanodote on selvästi miehiä pidempi, ja 
toisaalta naisten työurat jäävät jonkin verran miesten työuria lyhemmiksi. 

Viimeisessä artikkelissa Eläkejärjestelmä ja sosioekonomiset erot pohditaan pääasiassa ai-
empien artikkeleiden tulosten valossa sitä, onko työeläkejärjestelmä tasapuolinen miehille 
ja naisille ja eri sosioekonomisille ryhmille. Artikkelissa tehdään ero työeläkejärjestelmän 
menettelytapojen ja sen toiminnasta syntyvän (loppu)tuloksen tasapuolisuuden välillä, ja tar-
kastellaan erityisesti jälkimmäistä.

Naisten eläke on noin kolme neljäsosaa miesten eläkkeestä. Sosioekonomisista ryhmistä kor-
kein eläketaso on ylemmillä toimihenkilöillä, sitten tulevat alemmat toimihenkilöt, työntekijät 
ja työttömät. Yrittäjien ja heistä erityisesti maatalousyrittäjien eläketaso on matalin. Eläketa-
sossa havaitut erot selittyvät pääasiassa ansiotasoissa ja työurien pituuksissa olevista eroista. 
Sosioekonomisiin eroihin vaikuttaa myös työuran ajoittuminen iän mukaan. Sosioekonomi-
set erot eläketasossa ovat kuitenkin jonkin verran pienemmät kuin erot ansiotasossa eläkettä 
edeltävinä vuosina. Tästä näkökulmasta eläkejärjestelmän voi katsoa tasoittavan eroja.

Sosioekonomisten ryhmien välillä olevat erot eläkevuosien määrässä ovat pienemmät kuin 
elinajanodote-erot. Eläkejärjestelmä osittain pienentää sosioekonomisia eroja eläkkeen saa-
misajassa verrattuna siihen, että elinajanodotteet heijastuisivat yhden suhteessa yhteen elä-
kejärjestelmään. Tämä johtuu erityisesti kahdesta asiasta. Ylemmät toimihenkilöt jatkavat 
työuraansa vanhemmalle iälle kuin työntekijät, ja näin he ehtivät olla eläkkeellä lyhemmän 
ajan kuin eliniän odotteiden perusteella voisi olettaa. Toiseksi työntekijäasemassa olevilla on 
enemmän varhaiseläkevuosia, joista tärkein on työkyvyttömyysaika. Naisilla eläkevuosien 
määrä ei juuri vaihtele sosioekonomisen aseman mukaan ja myös sosioekonomiset elinajano-
dote-erot ovat pienemmät kuin miehillä. 
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Naisten pidempi elinikä kuitenkin heijastuu eläkejärjestelmässä niin, että eläkevuosien määrä 
on miehiin verrattuna suuri ja eläkeaikaa kertyy suhteessa työuran pituuteen enemmän kuin 
miehille. Näin mitattuna naiset saavat paremman tuoton eläkemaksuilleen kuin miehet. Tässä 
mielessä työeläkejärjestelmässä siirtyy ”eläkepääomaa” miehiltä naisille. Koska työntekijä-
miesten eläkevuosien määrä on alempi kuin toimihenkilöiden, työeläkejärjestelmässä siirtyy 
jonkin verran ”eläkepääomaa” työntekijämiehiltä (ylemmille) toimihenkilöille.


