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Osa-aikaeläke
ja eläkeuudistuksen tavoitteet

Tässä raportissa arvioidaan osa-aikaeläkettä eläkeuudistuksen näkökulmasta. Vuoden 2005 
työeläkeuudistuksen tavoitteena on pidentää työuria 2–3 vuodella. Työssäkäynnin pidentä-
minen turvaa työeläkkeiden rahoituksen ja mahdollistaa paremman eläkkeen. Osa-aikaista 
työntekoa on pidetty yhtenä keinona työurien pidentämisessä ja erityisesti EU:ssa on sen 
merkitystä korostettu. 

Osa-aikaeläke voi vaikuttaa työurien pidentämiseen nostamalla ikääntyneiden työllisyys-
astetta ja toisaalta kasvattamalla kokonaistyöpanosta.

Yksiselitteistä vastausta siihen, pidentääkö osa-aikaeläke työuria, ei ole helppo antaa. Ikään-
tyneiden työllisyyttä osa-aikaeläkkeen käyttö on kasvattanut, mutta vaikeampi kysymys vas-
tattavaksi on se, onko eläkkeelle siirtyminen lykkääntynyt ja osa-aikaeläkeläisten kokonais-
työpanos siten kasvanut. 

Kyselytutkimusten mukaan osa-aikaeläkeläisistä noin puolet olisi jatkanut koko aikatyössä, 
jos osa-aikaeläke mah dollisuutta ei olisi. Heidän kohdallaan työpanos vähenee, joskin vä-
hentymisen määrää on vaikea arvioida. Lopullinen eläkkeelle siirtymis päätös on monen te-
kijän tulos. 
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Osa-aikaeläkkeelle siirtyvälle ei aseteta terveydentilaan liittyviä ehtoja. Silti lähes joka kym-
menes osa-aikaeläkkeellä olevista katsoo, että tärkein syy eläkkeelle siirtymiseen on ollut 
huono terveydentila.

Osa-aikaeläke on vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeelle huonoimmaksi terveyden tilansa  
arvioineiden kohdalla. 

Osa-aikaeläke voi auttaa jaksamaan paremmin työssä. Osa-aikaeläkkeellä vuoden 2007 lo-
pussa olleista 68 prosenttia arveli jaksavansa työskennellä vanhuus eläkkeelle saakka, kun 
vuonna 2001 osa-aikaeläkkeellä olleista osuus oli 49 prosenttia. Vuoden 2007 kyselyssä vain 
kahdeksan prosenttia vastaajista arveli, ettei työskentele vanhuuseläkkeelle asti (eli vähintään 
63-vuotiaaksi). 63-vuotiaana aikoi siirtyä eläkkeelle lähes 60 prosenttia osa-aikaeläkeläisistä.

Osa-aikaeläkettä on pidetty muista varhaiseläkkeistä poikkeavana siinä, että eläkkeelle vetä-
vien tekijöiden merkitys on suurempi kuin muissa varhais eläk keissä. Kokoaikatyöstä voidaan 
hakeutua pois myös siksi, että voitaisiin auttaa muita. 38 prosentilla osa-aikaeläkkeellä ole-
vista oli vuonna 2007 sellaisia perheen tai omaisten hoitoon liittyviä tehtäviä, joita ei voida 
pitää tavanomaisina kotitöinä. Omaisille annetun hoivan lisäksi osa-aikaeläkkeellä olevat aut-
toivat muita henkilöitä ja osallistuivat vapaaehtoistyöhön.

Ruotsissa on useita mahdollisuuksia saada osittaisia eläke- ja sairaus vakuutus etuuksia. Vaik-
ka lakisääteisestä osa-aikaeläkkeestä luovuttiin vuosituhannen vaihteessa, on Ruotsissa edel-
leen voimassa osittainen vanhuuseläke, osittainen työkyvyttömyyseläke sekä mahdollisuus 
osasairauspäivärahan käyttöön.

Osa-aikaeläke oli voimassa Ruotsissa vuosina 1978–2000. Se oli suosittu eläkemuoto, joskin 
osa-aikaeläkeläisten lukumäärä vaihteli huomattavasti eri vuosina. Lukumäärän vaihtelun tär-
kein syy oli korvaustason muutokset. 

Ruotsin osa-aikaeläkejärjestelmän arvioinnin ongelmana on pidetty sitä, että yksittäisen jär-
jestelmän vaikutuksia on vaikea erottaa yleisemmän taloudellisen ja työmarkkinakehityk-
sen vaikutuksista. On kuitenkin todettu, että työntekijöiden sairaus poissaolot vähenivät ja 
terveyden tila kohentui tai huonontuminen oli hitaampaa kuin kokopäivätyössä. Osa-aika-
eläkeläiset myös siirtyivät harvemmin työkyvyttömyyseläkkeelle tai joutuivat harvemmin 
työttömäksi kuin ikätoverinsa. 

Osa-aikaeläkkeen lakkauttamisen jälkeen osittaiset sairausvakuutuksen etuudet ovat kasva-
neet selvästi. Sen sijaan osittaisten vanhuuseläkkeiden määrät ovat kaiken aikaa pysyneet 
alhaisina.

Suomessa osa-aikaeläkkeiden vaikutus työeläkejärjestelmän vuosittaisiin kustannuksiin ei ole 
merkittävä. Osa-aikaeläkemeno oli vuonna 2007 noin 0,2 miljardia euroa. Se on koko vuoden 
työeläkemenosta noin 1,3 prosenttia (koko työeläkemeno 16,0 miljardia euroa). 
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P E N S I O N S S K Y D D S C E N T R A L E N

Kokonaiskustannusten näkökulmasta osa-aikaeläke on kuitenkin varsin kallis keino työuran 
pidentämiseksi. Koska osa-aikaeläkkeelle siirrytään yleensä heti, kun siihen on mahdollisuus, 
sen tulisi käytännössä jatkua 68 vuoden ikään ollakseen kustannusneutraali sellaisen kokoai-
katyöuran kanssa, jolta jäädään vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana.

Sekä eri vaihtoehtojen kustannusten arvioinnissa että täyden työskentelyn ja osa-aikaeläk-
keen kokonaiskustannuksia vertailleessa laskelmassa tuloksena oli se, että osa-aikaeläkkeelle 
siirtyminen 58 vuoden iässä on työeläkejärjestelmän kannalta kalliimpi vaihtoehto kuin työs-
kentely vastaavalla ikävälillä, kun ikäkohtaiset työkyvyttömyys- ja työttömyysriskit otetaan 
huomioon ja vanhuuseläkkeelle jäädään 63-vuotiaana. Jotta täysi työskentely kokonaiskus-
tannukseltaan vastaisi osa-aikaeläkettä, työkyvyttömyys- ja työttömyysriskien tulisi monin-
kertaistua nykyisestä tasosta.


