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Työansioiden ohella työeläkettä kertyy ajanjaksoilta, jolloin henkilö ei varsinaisesti toimi 
palkansaajana tai yrittäjänä vaan saa esimerkiksi aikaisempiin ansioihin suhteutettua päivä-
rahaa. Tällaisia työurakatkoksia kutsutaan eläkejärjestelmän sisällä palkattomiksi jaksoiksi. 
Palkattomien jaksojen kokonaisuus jaetaan usein työttömyyteen, perhevapaisiin, sairauteen, 
kuntoutukseen sekä koulutukseen liittyviksi pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Raportti tarjoaa 
ensinnäkin kuvailevaa tietoa palkattomien jaksojen yleisyydestä sekä merkityksestä työeläke-
järjestelmän kannalta. Toiseksi raportissa selvitetään palkattomien jaksojen kestoa sekä kes-
ton väestöryhmittäistä jakautumista.

Vuoden 2005 eläkeuudistuksen myötä työeläkettä kerryttävien palkattomien jaksojen piiriä 
laajennettiin Suomessa. Eläkeuudistuksen jälkeen tutkintoon johtava koulutus ja kotihoidon-
tukijaksot kerryttävät yksilöiden työeläkkeitä. Lisäksi eläkeuudistuksessa kohennettiin pal-
kattomista jaksoista kertyvää työeläkettä. Tämän raportin tutkimusjakso kohdistuu vuosille 
2005−2013 eli eläkeuudistuksen jälkeiselle ajalle.

Aiempi tieto palkattomien jaksojen yleisyydestä, väestöryhmittäisestä jakautumisesta, jak-
soilta kertyvästä eläkkeestä sekä palkattomien jaksojen merkityksestä eläkejärjestelmässä 
on vähäistä. Tässä raportissa tarkastellaan palkattomien jaksojen kestoa ja keston vaihtelua 
väestöryhmittäin aiempaa kattavammin ottaen huomioon myös vuodenvaihteen yli jatkuvat 
jaksot. Raportissa luodaan aluksi kokonaiskatsaus palkattomien jaksojen kokonaisuuteen. Tä-
män jälkeen tarkastellaan työttömyysetuuksien, perhevapaaetuuksien sekä sairauspäivärahan 
keston väestöryhmittäistä vaihtelua. Nämä etuudet ovat isoimpia kokonaisuuksia työeläkejär-
jestelmään liittyvissä palkattomissa jaksoissa. 
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Työttömyys-, perhevapaa- sekä sairausetuuksien kohdentumista tarkastellaan sukupuolen, 
ikäryhmän, koulutusasteen sekä ammattiryhmän mukaan. Työurakatkosten väestöryhmittäi-
sen kohdentumisen tutkiminen on tärkeää, koska työuria katkovat ja rikkovat palkattomat jak-
sot vaikuttavat henkilöiden työmarkkinakiinnittymiseen sekä ansiokehitykseen. Tätä kautta 
palkattomilla jaksoilla on yhteys henkilöiden työurien pituuteen ja eläkkeiden määriin.

Palkattomien jaksojen merkitys eläkejärjestelmässä on suuri henkilömäärissä 
mitattuna

Henkilötasolla tarkasteltuna palkattomien jaksojen merkitys eläkejärjestelmässä on melko 
suuri. Tutkimusjakson (2005−2013) aikana työikäisten palkattomilla jaksoilla olleiden henki-
lömäärät muodostavat vuosittain keskimäärin noin 40 prosenttia vastaavanikäisistä eläkeva-
kuutetuista ja noin 25 prosenttia vastaavanikäisestä väestöstä. Palkattomat jaksot koskettavat 
näin huomattavaa osaa työikäisistä suomalaisista. Palkattomien jaksojen merkitys eläkejär-
jestelmässä on tällä tavalla mitattuna kasvanut tutkimusjakson aikana. Kasvu on ollut voi-
makkaampaa miehillä kuin naisilla. Tästä huolimatta naisille palkattomien jaksojen merkitys 
on suurempi kuin miehille.

Työttömyys-, perhevapaa- ja sairausetuudet ovat kolme suurinta ryhmää 
palkattomien jaksojen kokonaisuudessa

Tulosten mukaan työttömyys-, perhevapaa- ja sairausetuudet muodostavat kolme suurinta 
ryhmää palkattomien jaksojen kokonaisuudessa henkilömäärissä mitattuna. Tarkastelujakson 
jokaisena vuotena näillä etuuksilla olleiden henkilöiden yhteenlaskettu osuus on yli 80 pro-
senttia kaikista palkattomilla jaksoilla olleista henkilöistä. 

Matalampi koulutus lisää palkattomien jaksojen kestoa

Työttömyys-, perhevapaa- sekä sairausetuuksien kohdentumista eri väestöryhmiin käsitte-
levässä analyysissa seurattiin vuonna 2010 päättyneitä etuuksia. Etuuksia seurattiin niiden 
päättymisvuoden (2010) lisäksi yksi niitä edeltävä vuosi. Naisilla perhevapaaetuuksien kesto 
on selkeästi miehiä korkeampi. Lisäksi naiset käyttävät edelleen henkilömäärissä mitattuna 
huomattavasti miehiä enemmän perhevapaaetuuksia. Miesten käyttämän isyysrahan kestossa 
ilmenee kuitenkin lievää kasvua tutkimusjakson loppupuolella. 

Matalampi koulutus pääsääntöisesti lisää tarkasteltujen palkattomien jaksojen kestoa. Am-
mattiryhmittäiset erot palkattomien jaksojen kestossa vaihtelevat tarkasteltavasta etuudesta 
riippuen. Tästä huolimatta joitakin säännönmukaisuuksia on mahdollista havaita. Molem-
milla sukupuolilla kotihoidontuen kesto on lyhintä johtajien ja erityisasiantuntijoiden kes-
kuudessa. Sekä miehillä että naisilla kotihoidontukipäiviä kertyy eniten maanviljelijöille ja 
metsätyöntekijöille. Ammattiryhmä ei juuri erottele vanhempainrahan kestoa. Molemmilla 
sukupuolilla sairaus päivärahan kesto on korkeinta rakennus-, korjaus- ja valmistustyönteki-
jöillä sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä.
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Tutkimuksessa käytetty aineisto muodostuu ETK:n rekistereistä, ETK–Kela-yhteistilastore-
kisteristä sekä Arek Oy:n ansaintarekisteristä. Aineisto on pitkittäisaineisto vuosilta 2005–
2013. Aineistoon on lisäksi liitetty koulutus- ja ammattitiedot Tilastokeskuksesta.
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