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SAATE

Viime aikoina on käyty runsaasti keskustelua eläkkeiden tason kehityksestä. Elinaikakertoi-
men käyttöönotto vuonna 2010 on lisännyt kiinnostusta tulevan eläkkeen määrään. Työuria 
pidentämällä voi kompensoida elinaikakertoimen vaikutusta eläketasoon. Samaan aikaan on 
kehitelty pitkäaikaissäästämiseen perustuvia tuotteita. 

Toistaiseksi arvioita tulevista eläkkeistä on vain rajallisesti. Eläketurvakeskuksen pitkän 
aikavälin laskelmissa on esitetty arvioita keskimääräisestä eläketasosta suhteessa keskimääräi-
seen tulevaisuudessa vallitsevaan ansiotasoon. Eläketurvakeskus on myös tuottanut erilaisiin 
oletuksiin perustuvia yksilötason esimerkkilaskelmia.

Keskimäärätietoa täydentämään on tässä keskustelualoitteessa arvioitu miten työeläketaso 
lähimpien vuosikymmenten aikana kehittyy ja vaihtelee yksityisalojen palkansaajilla sekä mikä 
on eri tekijöiden vaikutus eläkkeen suuruuteen. Tutkimuksessa on kokeiltu eläkkeen lasken-
tamallin soveltamista haastatteluaineistoon. Aineistopohjana on työssä olevia yksityisalojen 
palkansaajia todellisine tuloineen ja työhistorioineen sekä heidän omia arvioitaan eläkkeelle 
siirtymisiästä. Jatkossa tutkimukselle soveltuvan tietopohjan täydentyessä tulevan eläkkeen 
laskentaa voidaan soveltaa muihinkin kohderyhmiin, joista ollaan kiinnostuneita. Tulevien 
eläkkeiden ennakoinnissa on myös sijaa kehittämiselle, mm. työttömyyden, työkyvyttömyyden 
ja kuolevuuden riskien sisällyttäminen oletuksiin ovat jatkopohdintojen aiheita.

 Tutkimuksen toteuttamisessa on kirjoittajien lisäksi ollut mukana muita henkilöitä. Aiheen 
ideointiin ja suunnitteluun ovat osallistuneet Mikko Kautto, Janne Salonen ja Kasimir Kaliva. 
Tulevan eläkkeen laskentaohjelman on laatinut Hannu Sihvonen ja regressiomallin käyttöä on 
konsultoinut Kasimir Kaliva. Tutkimushankkeeseen osallistuneilta on saatu myös kommentteja 
käsikirjoitukseen. Raportin on taittanut Anja Kallio.

Mikko Kautto
Tutkimusosaston osastopäällikkö   



AbSTrAkTi 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa tulevien työeläkkeiden tasosta eri palkansaa-
jaryhmissä muun muassa iän, sukupuolen, koulutuksen ja eläkkeelle siirtymisiän mukaan.  
Tavoitteena oli samalla selvittää, mikä on eri tekijöiden vaikutus työeläkkeen suuruuteen ja 
mikä on niiden keskinäinen tärkeysjärjestys eläkkeen määrää tarkasteltaessa. Myös elinaika-
kertoimen vaikutus tulevaan eläkkeeseen oli tarkastelun kohteena. Tutkimusaineiston muodos-
tivat Työolot 2008 -tutkimuksen ne 45–64-vuotiaat palkansaajat, jotka tutkimusajankohtana 
olivat työssä yksityisaloilla ja joilla oli työuransa aikana enintään kaksi vuotta työskentelyä 
julkisella sektorilla (n=799). Rajauksen syynä oli se, ettei tietoja julkisen sektorin eläkekerty-
mistä ollut saatavissa työeläkejärjestelmän yhteisestä rekisteristä. Tulevan eläkkeen laskenta 
perustui oletukseen, että tutkittavat jatkavat työntekoa suunnittelemaansa eläkeikään asti. 
Runsas kolmannes suunnitteli eläkettä ennen 63 vuoden ikää. Vajaa puolet aikoi eläkkeelle 
63 vuoden iässä ja runsas viidennes tätä myöhemmin. Eläke laskettiin aiottuun eläkeikään asti 
iän mukaisilla karttumisprosenteilla ilman oletusta työkyvyttömyys- tai työttömyysriskistä tai 
vanhuuseläkkeen varhentamisesta.   

Tutkitussa joukossa elinaikakerroin alkaa pienentää työeläkettä tuntuvammin tutkimushet-
kellä alle 55-vuotiailla henkilöillä. Elinaikakerroin pienentää tämänikäisten keskimääräistä 
yli 1900 euron työeläkettä runsaalla sadalla eurolla. 55 vuotta täyttäneillä elinaikakertoimen 
vaikutus oli pieni. Elinaikakertoimen vaikutus näkyy siten siinä, että ikäryhmien väliset 
eläke-erot kapenevat. Ero miesten ja naisten keskimääräisessä työeläkkeessä pysyy nykyisen 
suuruisena. Pääasiallisena syynä tähän on se, että palkkaerot sukupuolten välillä ovat pysyneet 
samoina.  Sukupuolten eläke-eroa tasoittaa osaltaan kansaneläke, jota tässä analyysissä ei voitu 
ottaa huomioon. Regressioanalyysin perusteella työeläkkeen suuruus selittyy suurimmaksi 
osaksi muista tekijöistä kuin sukupuolesta. Tärkeimpiä eläkkeen suuruutta selittäviä tekijöitä 
olivat odotetusti ansiot, koulutustaso ja työuran pituus suhteellisella kestolla mitattuna. Myös 
eläkkeelle siirtymisen ajankohta, eli aiottu eläkeikä vaikuttaa eläkkeen määrään. Tutkitussa 
joukossa työssä jatkaminen 63 iän jälkeen kasvatti työeläkettä keskimäärin noin 200 eurol-
la ja vastaavasti aikaistaminen pienensi työeläkettä 250 eurolla verrattuna 63 vuoden iässä 
eläkkeelle siirtyviin. 

     



Abstract 

The objective of our study was to procure information on the level of the expected earnings-
related pension for various groups of wage earners according to, for example, age, gender, 
education and retirement age.  At the same time, our aim was to investigate what impact various 
factors have on the earnings-related pension, as well as what the mutual order of importance 
of these factors is.  Furthermore, we investigated how the life expectancy coefficient affects 
the amount of the expected pension. Our research data consisted of the 45–64-year-old wage 
earners in the 2008 Finnish Quality of Work Life survey who, at the time of the study, were 
employed in the private sector and had worked in the public sector for no more than two years 
(n=799). We restricted our target group in such a way because, so far, the joint register of 
the earnings-related pension scheme does not include information on public-sector pension 
accrual. We based the calculation of the expected pension on the assumption that the wage-
earners under study will continue working until their planned retirement age. An ample third 
of them planned to retire before the age of 63. Nearly half planned to retire at the age of 63, 
while over one fifth were going to retire at a later age. We calculated the pension until the 
intended retirement age, using the age-accordant accrual rates and assuming that there is no 
risk for disability, unemployment or retirement on an early old-age pension.    

As regards the group under study, the life expectancy coefficient will begin to reduce the 
earnings-related pension the most for those who were under the age of 55 at the time of the 
study. The average monthly earnings-related pension of EUR 1,900 of persons of that age will 
be cut by an ample EUR 100 due to the life expectancy coefficient. For those who have turned 
55 years, the effect of the life expectancy coefficient was only minor. The life expectancy 
coefficient thus narrows pension differences between the age groups. The gender difference 
between the average earnings-related pension will remain at the current level. The main reason 
for this is that gender differences in wages have remained intact. Gender differences in pension 
levels are partly evened out by the national pension, which we could not take into conside-
ration in our analysis. Based on regression analysis, the amount of earnings-related pension 
can be explained mainly by other factors than gender. As could be expected, the major factors 
explaining the pension amount were earnings, the level of education and the discontinuity of 
the career. The time of retirement, i.e. the intended retirement age, also affects the pension 
amount. In the group under study, those who continued working after the age of 63 increased 
their monthly earnings-related pension by EUR 200 on average. Correspondingly, those who 
retired early reduced their monthly earnings-related pension by EUR 250 compared to the 
pension of those retiring at the age of 63. 
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1 Johdanto

Eläketurvan tavoitteena on turvata riittävä toimeentulo eläkeaikana. Tavoitteen seurantaa varten 
tarvitaan monipuolista tutkimus- ja selvitystietoa eläkkeiden tasosta ja eläkeläisten toimeentu-
losta. Seurantatietoa tarvitaan senkin vuoksi, että eläkkeen määräytymistä koskevat säännökset 
muuttuivat merkittävästi vuoden 2005 eläkeuudistuksessa. Eläke määräytyy nykyisin koko 
työuran aikaisten ansioiden perusteella, kun se aikaisemmin laskettiin jokaisen työsuhteen 
viimeisten vuosien ansioiden perusteella. Tarkastelujakso oli tosin pidennetty jo 1990-luvun 
puolivälissä 10 vuodeksi, kun se aikaisemman oli neljä viimeistä vuotta. 

Aika ajoin on tuotettu tietoa eläkkeensaajien eläketason ja toimeentulon kehityksestä tilas-
to- ja rekisteriaineistojen perusteella (Hagfors ym. 2003, Uusitalo 2006, Rantala ja Suoniemi 
2010). Myös eläkkeiden tulevaa keskimääräistä tasoa on arvioitu pitkällä aikavälillä PTS 
-ennustemallien ja muiden laskelmien pohjalta (Elo ym. 2009, Hietaniemi ym. 2005). Sen 
sijaan ei ole arvioitu sitä, miten tuleva eläketaso vaihtelee eri palkansaajaryhmissä ja mitkä 
tekijät vaikuttavat eläkkeen suuruuteen sekä mikä on eri tekijöiden keskinäinen painoarvo 
eläkkeen määrässä. 

Uutena eläkkeen määrään vaikuttavana instrumenttina tuli eläkeuudistuksessa voimaan elin-
aikakerroin. Elinaikakerrointa on alettu soveltaa vuoden 2010 alusta. Alkuvuosina sen vaikutus 
on pieni, mutta kasvaa ajan myötä. Elinaikakertoimen eläkettä pienentävän vaikutuksen voi 
kompensoida jatkamalla työssä pidempään. Elinaikakertoimen käytön vaikutuksesta ei vielä 
ole tutkittua tietoa. Kiinnostava kysymys on, miten paljon elinaikakerroin leikkaa palkkatyöstä 
lähivuosikymmeninä eläkkeelle siirtyvien eläkkeitä.    

Tässä raportissa näitä kysymyksiä tarkastellaan Työolot 2008 -tutkimusaineiston perusteella. 
Tulevan eläkkeen laskelma on tehty vain yksityisen sektorin palkansaajille, sillä julkisen sek-
torin tiedot kertyneistä eläkeoikeuksista, eli ns. vuoden 2004 vapaakirjoista saadaan kattavasti 
työeläkejärjestelmän yhteiseen rekisteriin vasta lähiaikoina. Tästä syystä seuraava tarkastelu 
koskee yksityisalojen 45–64-vuotiaita palkansaajia. Heidän tuleva eläkkeensä on laskettu 
oletuksella, että he jatkavat työssä suunnittelemaansa eläkeikään asti. Seurantatutkimusten 
mukaan varhaiset eläkeajatukset ja eläkeaikomukset ennustavat tosiasiallista eläkkeelle siirty-
mistä (Harkonmäki 2007, Karisalmi ym. 2008). Aihepiirin tutkimusta on tehty laajemminkin ja 
todettu subjektiivisten odotusten ja niiden toteutumisen välillä olevan selvän yhteyden (Coppola 
ja Wilke 2010). Eläketurvakeskuksen seurantatutkimuksen mukaan 53 prosenttia jäi eläkkeelle 
suunnittelemassaan iässä, 33 prosenttia myöhensi eläkkeelle jäämistään ja vain 14 prosenttia 
aikaisti sitä. Eläkeikää lähellä olevien eläkeaikomuksia kysyttiin vuoden 2003 Joustava eläkeikä 
-kyselyssä. Eläkerekisteriin perustuva seuranta-aineisto käsitti vuodet 2003–2009. Eläkkeelle 
siirtymisen myöhentymiseen on osaltaan vaikuttanut 2005 eläkeuudistuksen voimaantulo. 
Tutkimuksessa voitiin todeta, että kannustinkarttuma vaikutti merkitsevästi kohderyhmän 
myöhäiseen eläkkeelle siirtymiseen (Tuominen ym. 2010b).    
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2 Tutkimusaineisto

Tämä selvitys perustuu Työolot 2008 -tutkimusaineistoon ja siinä 45–64-vuotiaisiin yksi-
tyisalojen palkansaajiin (Tuominen ym. 2010a). Seuraavassa kuvataan ensin kohdejoukon 
rajaamista ja sen vaikutusta kohdejoukon edustavuuteen. Sen jälkeen selostetaan sitä, miten 
tulevan eläkkeen laskenta on tässä tehty ja mitä olettamuksia siihen sisältyy. 

Tutkimusaineiston muodostivat vuoden 2008 Työolotutkimukseen vastanneista ne, jotka 
olivat 45–64-vuotiaita ja joiden työnantaja tutkimusajankohtana (maalis- kesäkuussa vuonna 
2008) oli yksityinen yritys tai muu toimipaikka. Heitä oli 1141 henkilöä. Tulevaan eläkkeeseen 
vaikuttavat arvioitu eläkeikä ja tulotiedot. Puuttuvat havainnot näissä pienensivät vajaalla 
sadalla tapauksella alkuperäistä havaintomäärää.

Tuleva eläke voitiin laskea kattavasti vain niille, joilla oli työskentelyä pelkästään yksi-
tyisellä sektorilla vuoden 2007 loppuun mennessä. Tällaisia 45–64-vuotiaita palkansaajia oli 
ainoastaan 594.  Eläkekertymä julkisen sektorin työskentelystä vuosilta 2005–2007 oli tiedossa, 
ja se oli mahdollista laskea mukaan tulevaan eläkkeeseen.

Saatu havaintojen määrä aineistossa ei ollut riittävä suunniteltuihin analyyseihin ja tätä 
joukkoa päätettiin laajentaa jonkin verran. Mukaan otettiin myös ne, joilla oli yksityisen sek-
torin työskentelyn lisäksi työskentelyä julkisella sektorilla enintään kaksi vuotta vuoden 2006 
loppuun mennessä. Vuoden 2007 työskentelyaika julkisella sektorilla ei ollut käytettävissä 
laskelmissa. Tämä rajaus kasvatti tutkittavan joukon 799 henkilön suuruiseksi. Yksityisellä 
työnantajalla tutkimusajankohtana työskennelleistä 45–64-vuotiaista palkansaajista valikoitui 
näillä rajauksilla tutkimuksen kohdejoukkoon 70 prosenttia. 

Lopulliseen kohdejoukkoon kuuluvista 25 prosentilla oli työhistoriassaan julkisen sektorin 
työskentelyä. Kun julkisen sektorin työskentelyajan keskiarvo laskettiin erikseen molemmille 
sukupuolille koko kohdejoukossa, saatiin keskiarvoksi miehille noin kaksi kuukautta ja nai-
sille noin kolme kuukautta. Tutkittujen työuriin sisältyy siten keskimäärin noin kaksi ja puoli 
kuukautta julkisen sektorin työskentelyä ajalta ennen vuotta 2007, josta ei voitu saada tietoa 
eläkekertymästä. Tulevat eläkkeet ovat silloin hieman todellista pienempiä. Julkisen sektorin 
työskentelyaikojen vaikutus laskettuun työeläkkeeseen ja esitettyihin tuloksiin on kuitenkin 
koko aineiston tasolla erittäin pieni. 

Tulevan eläkkeen laskeminen

Tuleva eläke on laskettu tutkimushetkeen (vuoden 2007 loppuun) mennessä kertyneen eläkkeen 
ja ansiotyöstä vielä aiottuun eläkeikään mennessä kertyvän eläkkeen yhteissummana1. Tähän 
eläkkeeseen on laskettu kertynyt eläke yksityiseltä sektorilta vuoden 2007 loppuun mennessä 

1 Tulevan eläkkeen suuruus on laskettu tässä samalla tavalla kuin Työolot 2008 –aineistosta tehdyssä 
tutkimuksessa (ks. Tuominen ym. 2010a). 
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sekä julkisen sektorin työskentelystä kertynyt eläke vuosilta 2005–2007. Tämä tieto oli saata-
vissa rekisteristä. Julkisen sektorin työskentelystä kertyneen eläkkeen keskiarvo niillä, joilla sitä 
oli (n = 33), oli kohdejoukossa miehillä noin 2 euroa ja naisilla noin 8 euroa. Lisäys yksityisen 
sektorin kertyneeseen eläkkeeseen oli siis erittäin pieni. Tutkimushetkeen mennessä kertynyt 
eläkkeen osa (ansioista ja ns. palkattomista jaksoista vuoden 2007 loppuun mennessä kertynyt 
eläke) on nostettu palkkakertoimella aiotun eläkeiän eli eläkkeellesiirtymisvuoden tasoon. 

Tutkimusajankohdan ansioista kertyvä eläke on laskettu oletuksella, että henkilö jatkaa sa-
massa työssä arvioituun eläkeikään asti ja eläkettä kertyy iän mukaisilla karttumisprosenteilla. 
Ansioina on käytetty vuosien 2005–2007 ansioiden keskiarvoa palkansaajan työeläkemaksulla 
vähennettynä 2 ja nostettuna ansiotasoindeksillä vuoden 2007 tasoon. Osa-aikaeläkeläisillä ei 
ole laskettu ansion alenemasta karttuvaa eläkkeen osaa.  Ansioita on korotettu 1,75 prosen-
tilla vuosittain arvioituun eläkeikään asti (PTS-ennustemallin oletus). Vuoden 2007 loppuun 
mennessä kertyneen eläkkeen osan ja tutkimusajankohdan ansioista kertyvän eläkkeen yhteis-
määrään on lopuksi sovellettu elinaikakerrointa. 

Tulevaa eläkettä laskettaessa on jouduttu käyttämään jonkin verran todellista eläkkeen 
laskentaa yksinkertaistavia oletuksia. Tuleva eläke on laskettu arvioituun eläkeikään asti 
ikään kuin se olisi vanhuuseläke. Ennen 63 vuoden ikää eläkkeelle aikovien eläkkeisiin ei ole 
sovellettu varhennusvähennystä. Myöskään varhain eläkkeelle aikovien kohdalla ei ole tehty 
oletusta työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisestä, eikä siten ole laskettu työkyvyttömyyseläk-
keeseen kuuluvaa tulevaa aikaa. 

Ennen 63 vuoden ikää eläkkeelle aikovia oli kohderyhmässä 38 prosenttia. Osuus oli 
keskimääräistä suurempi alle 55-vuotiailla (48 %) ja pienin 60–64-vuotiaiden ryhmässä  
(7 %). Työssä jatkamista 63 iän jälkeen suunnittelevia oli 23 prosenttia. Osuus oli hieman 
keskimääräistä suurempi kaikkein vanhimmassa (28 %) ja kaikkein nuorimmassa ikäryhmässä 
(28 %). Tutkimushetkellä alle 55-vuotiaat suunnittelivat eläkkeelle siirtymistä keskimäärin 
noin 62-vuotiaina ja sitä vanhemmat 63 vuoden iässä tai hieman sitä vanhempina.             

Tulevat eläkkeet ovat pelkästään omaan työuraan perustuvia työeläkkeitä. Ne eivät siis ole 
henkilöiden kokonaiseläkkeitä, sillä kansaneläkkeet eivät ole mukana. Kansaneläkkeeseen 
oikeuttava rajatulo oli yksinäisellä 1 207 euroa vuonna 2010 (www.kela.fi). Jos palkansaajalle 
kertyneet eläkkeet olisivat olleet maksussa vuonna 2010, niin tutkimuksen kohdejoukossa 
jonkin suuruiseen kansaneläkkeeseen olisi ollut oikeus miehistä 13 prosentilla ja naisista 36 
prosentilla. Kansaneläke olisi nostanut hieman eläkkeen määrää. Myöskään vuonna 2011 
voimaan tulevaa takuueläkettä ei ole huomioitu laskelmassa. Eläkkeissä ei niin ikään ole huo-
mioitu tulevaisuudessa tapahtuvaa työttömyyttä tai työkyvyttömyyttä, sillä näiden ottaminen 
malliin ei ollut olemassa olevien tietojen perusteella mahdollista.

2 Mel- Yel- ja Myel-ansioista ei ole vähennetty palkansaajan työeläkemaksua.
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Seuraavassa kuvataan ensin taulukkoanalyysin tuloksia. Sen jälkeen esitetään tulevan eläk-
keen suuruuteen vaikuttavien eri tekijöiden merkitystä selvittävä regressioanalyysi. Arviointia 
–kohdassa verrataan selvitysten tuloksia PTS –mallilaskelman tuloksiin huomioon ottaen tätä 
kohdejoukkoa koskevat rajaukset. Lopuksi esitetään yhteenveto keskeisimmistä havainnoista.      
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3 Tulokset  

Työeläkkeen taso eri tekijöiden mukaan 

Tulokset on esitetty erillisinä taulukkoina, joissa on tulevan eläkkeen keskiarvot miehillä ja 
naisilla eri tekijöiden mukaan (Liitetaulukko 1). Taulukoissa ei ole testattu ryhmien välisiä 
eroja, sillä muuttujien luokkien väliset erot olivat varsin selviä ikää lukuun ottamatta. 

Koko 45–64-vuotiaiden aineistosta laskettu keskieläke oli hieman yli 1 800 euroa, eikä 
eläkkeen taso vaihdellut paljoakaan eri ikäryhmien välillä (liitetaulukko 1 kohta 1.1). Erot olivat 
jokseenkin merkityksettömiä. Elinaikakerroin vaikuttaa siihen, että ikäluokkien väliset erot jäi-
vät pieniksi. Kun tarkasteltiin keskieläkkeitä ilman elinaikakertoimen vaikutusta, niin eläkkeet 
kasvoivat jonkin verran siirryttäessä vanhemmasta ikäryhmästä nuorempaan ikäryhmään (ks. 
kuvio 1). Nuorimmassa viisivuotisikäluokassa elinaikakerroin leikkaa eläkettä keskimäärin 
164 eurolla, kun vanhimmassa, lähivuosina eläkkeelle siirtyvien ikäluokassa eläke pienenee 
parilla eurolla. Nuorimman ikäluokan eläkkeelle siirtyminen ajoittuu pääosin 2020-luvulle.  

Kuvio 1. Tulevan eläkkeen taso 45–64-vuotiailla palkansaajilla, joiden viimeinen työnantaja on  
yksityinen ja joilla on enintään 2 vuotta työskentelyä julkisella sektorilla vuoden 2006 loppuun  
mennessä (n = 799), euroa. 

1861
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2026
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1882

0 600 1200 1800

45 – 49 v

50 54 v

55 59 v

60 64 v

Ei elinaikak. Elinaikak.

–

–

–

Miesten ja naisten keskimääräisen työeläkkeen ero oli noin 570 euroa. Sukupuolten väliset 
erot olivat suurimmat vanhimmassa, 60–64-vuotiaiden ikäluokassa, 680 euroa, ja pienimmät 
50–54-vuotiailla, noin 480 euroa (liitetaulukko 1 kohta 1.1). Keskimääräinen ero on samaa 
suuruusluokkaa kuin tälläkin hetkellä. Vuonna 2009 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden miesten 
keskimääräinen työeläke oli 1 923 euroa ja naisten 1 322 euroa (Eläketurvakeskus 2010). 
Sukupuolten työeläkkeiden eron ei voida odottaa kaventuvan, sillä sukupuolten palkkaeroja 
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koskevan tutkimuksen mukaan ero miesten ja naisten keskipalkassa ei ole kaventunut vuosi-
en 1995 ja 2004 välisenä aikana enempää yksityisaloilla kuin julkisaloillakaan (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2008).

Sosioekonominen asema vaikutti työeläkkeen tasoon siten, että eläkkeen määrä kasvoi 
selvästi siirryttäessä ylempiin sosioekonomisiin ryhmiin. Koulutuksella oli samansuuntainen 
vaikutus. Erot olivat huomattavia, sillä esimerkiksi miehillä perusasteen ja korkea-asteen 
koulutuksen välinen ero eläkkeessä oli noin 1 200 euroa (liitetaulukko 1 kohdat 1.2 ja 1.3). 
Miesten ja naisten välinen ero tulevassa työeläkkeessä oli suurin ylemmillä toimihenkilöillä ja 
korkeammin koulutetuilla. Tämän taustalla on se havainto, että sukupuolten väliset palkkaerot 
ovat sitä suuremmat mitä korkeampi koulutustaso on (Vartiainen 2002).      

Se, että työtehtäviin kuului toisten työn johtamista tai tehtävien jakamista toisille työnteki-
jöille, vaikutti tulevan työeläkkeen suuruuteen. Esimiesasema lisäsi keskimäärin vajaalla 700 
eurolla tulevaa eläkettä (liitetaulukko 1 kohta 1.4).  

Vuosiansiot vaikuttivat odotetusti paljon tulevan eläkkeen suuruuteen. Tulevan eläkkeen 
laskennan pohjana olevat ansiot oli luokiteltu kvartiileihin. Alimman ja ylimmän kvartiilin ero 
koko kohdejoukossa oli noin 1 800 euroa (liitetaulukko1 kohta 1.5). Samoin työuran jatkuvuus 
(pituus) vaikutti odotetusti voimakkaasti eläkkeen määrään. Työuran jatkuvuutta mitattiin 
työuran suhteellisella kestolla, eli eläkettä kartuttavalla työskentelyllä 23 ikävuodesta alkaen 
tutkimusajankohtaan asti. Tutkimusajankohtaan, vuoteen 2008 mennessä suhteellisen keston 
laskenta perustui rekisteritietoon eläkettä kartuttavasta työssäolosta. Sen jälkeen työuran ole-
tettiin jatkuvan katkotta aiottuun eläkeikään asti. 

Niillä, joiden työuran suhteellinen kesto oli vähintään 95 prosenttia, oli yli 800 euroa kor-
keampi eläke kuin niillä, joilla vastaava luku oli alle 85 prosenttia (liitetaulukko1 kohta 1.6). 
Kiinnostavaa oli havaita, että sukupuolten välinen ero tulevassa eläkkeessä jäi huomattavan 
pieneksi kaikkein hauraimmissa työurissa, ja toisaalta myös kaikkein tiiveimmissä työurissa. 
Työurien pituutta koskeva selvitys osoitti, että sukupuolten välinen ero työuran suhteellisessa 
kestossa oli suurimmillaan vanhimmassa, 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä ja pienimmillään 
nuorimmassa, 45–49-vuotiaiden ikäryhmässä (Palomäki ja Tuominen 2010).     

Eläkkeellesiirtymisiän mukaan tarkasteltuna voitiin havaita, että työssä 63 iän jälkeen 
jatkajien eläke oli noin 200 euroa suurempi kuin 63 vuoden iässä eläkkeelle jäävillä. Vastaa-
vasti eläkkeelle jääminen ennen 63 vuoden ikää pienensi eläkettä likimain samalla summalla 
(liitetaulukko 1 kohta 1.7). 

Jos vastaajalla oli joko oma tai työnantajan järjestämä lisäeläketurva, tämä jonkin verran 
lisäsi tulevan eläkkeen määrää (liitetaulukko 1 kohta 1.8). Lisäeläketurva oli yleisempää hy-
vätuloisilla palkansaajilla. 

Perheellisyydellä oli merkitystä tulevan eläkkeen kannalta. Niillä, joilla ei ollut lapsia, 
oli noin 250 euroa pienempi keskieläke kuin niillä, joilla oli 1–2 lasta. Miehillä tämä ero oli 
suurempi kuin naisilla (liitetaulukko 1 kohta 1.9)

Palkkatyöstä eläkkeelle siirtyvien eläketaso yksityisaloilla

12          ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA



Haittaavan pitkäaikaissairauden esiintyminen vähensi tulevaa eläkettä yli kahdella sadalla 
eurolla (liitetaulukko 1 kohta 1.10). Tämä selittyy osaltaan siitä, että sairauden kokemukset 
liittyivät halukkuuteen jäädä eläkkeelle muita aikaisemmin. 

Osa-aikatyö työaikamuotona pienensi tulevaa eläkettä huomattavasti. Tässä on huomattava, 
että jos vastaaja teki tutkimusajankohtana osa-aikaista työtä, tämän oletettiin jatkuvan arvioi-
tuun eläkeikään asti. Osa-aikatyöntekijöistä kolmannes oli osa-aikaeläkeläisiä (liitetaulukko 1 
kohta 1.11). Tutkimuksen mukaan osa-aikaeläkeläiset jatkavat tyypillisesti osa-aikaeläkkeellä 
vanhuuseläkkeelle siirtymiseen asti (Salonen ja Takala 2010). 

Työuran aikana koettu työttömyys, jota mitattiin ansiosidonnaisten työttömyyspäivien 
esiintymisellä, pienensi eläkkeen määrää noin 400 eurolla. Eroa selittää osaltaan se, että työt-
tömyysriski on suurempi alemmilla koulutustasoilla ja alemmissa sosioekonomisen aseman 
ryhmissä (liitetaulukko 1 kohta 1.12).  

Myös se, minkä suuruisessa toimipaikassa henkilö työskenteli, vaikutti tulevan eläkkeen 
suuruuteen. Toimipaikan koon kasvaessa eläkkeen taso kasvoi huomattavasti (liitetaulukko 1 
kohta 1.13). Tutkimusaineistosta voitiin todeta, että suurissa toimipaikoissa ammattitaitoisen, 
koulutetun työvoiman osuus oli suurempi kuin pienemmissä toimipaikoissa. Näin oli erityisesti 
miehillä.  

Yhteenvetona eläkkeiden keskiarvovertailuista sukupuolten välillä voidaan sanoa, että 
kaikkien tarkasteltujen tekijöiden mukaan naisten tulevat eläkkeet olivat miesten eläkkeitä 
pienempiä. 

Työeläkejakaumat

Tutkimuksessa tarkasteltiin keskiarvojen lisäksi tulevien työeläkkeiden jakaumia. Tarkoituksena 
oli selvittää, miten tulevat työeläkkeet jakautuvat eri tuloluokkiin keskeisten sosiodemografisten 
tekijöiden mukaan.  Tarkastelua varten laskettiin tutkimuksen piiriin kuuluneiden työeläketulon 
perusteella kvintiilit ja kunkin kvintiilin mediaanieläke. Kvintiilien rajamäärät ja mediaanieläke 
on esitetty taulukossa 1. Tutkimusaineisto jakautui siten viiteen yhtä suureen tuloryhmään. 
Koko aineistolle laskettu tulevan työeläkkeen mediaani oli 1 695 euroa, eli kolmannen kvintiilin 
keskieläke. Tämä oli noin kaksi sataa euroa korkeampi kuin vuonna 2009 vanhuuseläkkeelle 
siirtyneiden omaan työuraan perustuva mediaanieläke (Eläketurvakeskus 2010).

Keskimääräinen mediaanieläke alimmassa kvintiilissä oli noin 900 euroa (taulukko 1). 
Alimman kvintiilin yläraja (1 161 euroa) oli hieman alempi kuin kansaneläkkeeseen oikeut-
tavan työeläkkeen määrä vuonna 2010 (1 207 euroa).  Nykyisten säännösten mukaan runsas 
viidesosa yksityisalojen palkansaajista saisi siten työeläkkeen lisäksi myös kansaneläkettä. 

Ylimpään viidennekseen kuuluvien työeläke ylittää noin 2 350 euron rajan. Mediaanieläke 
tässä tuloluokassa oli lähes 2 900 euroa. Eroa alimpaan viidennekseen oli noin 2 000 euroa.  

Työeläkkeiden jakaumissa ei havaittu ikäluokkien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. 
Jakaumat erosivat toisistaan vain vähän. Ikäryhmien välisiä eroja kavensi osaltaan elinaikaker-
toimen soveltaminen (ks. kuvio 1). On kuitenkin huomattava, ettei ikäryhmien välillä todettu 
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tilastollisesti merkitseviä eroja siinäkään eläketulossa, josta elinaikakertoimen vaikutus oli 
poistettu. 

Taulukossa 1 on esitetty tulevan työeläkkeen jakautuminen sukupuolen mukaan. Ero miesten 
ja naisten työeläketulon jakaumissa oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Naisista joka kolmas 
kuului alimpaan eläketulon luokkaan, miehistä vain joka kymmenes. Vastaavasti ylimpään 
tuloluokkaan kuului miehistä joka neljäs, naisista noin joka kymmenes.   

Myös sosioekonomisen aseman mukaiset erot työeläketulon jakaumissa olivat tilastollisesti 
erittäin merkitseviä (taulukko 2). Ylemmät toimihenkilöt erottuivat työntekijöistä ja alemmista 
toimihenkilöistä. Heistä noin puolet sijoittui kaikkein ylimpään eläketulon viidennekseen, kun 
taas työntekijöistä ja alemmista toimihenkilöistä tähän luokkaan sijoittui noin joka kymmenes. 
Työntekijöistä yli neljäsosa sijoittui alimpaan viidennekseen, alemmista toimihenkilöistäkin 
hieman yli viidesosa ja ylemmistä toimihenkilöistä vain kolme prosenttia.      

Taulukko 1. Tulevan työeläkkeen kvintiilien rajamäärät ja työeläkkeen mediaani, euroa/kk 
kvintiileittäin ja palkansaajien työeläketulon jakautuminen kvintiileihin sukupuolen mukaan. 
45-64-vuotiaat palkansaajat, joiden viimeinen työnantaja oli yksityinen ja joilla oli enintään 
2 v työskentelyä julkisella sektorilla vuoden 2006 loppuun mennessä (n = 799). 
(p = 0,000) 

Sukupuoli
Kvintiili Rajamäärät €/kk Mediaani €/kk Miehet 

%
Naiset 

%
I     alle 1 161    893 10 33

II 1 161–1 500 1 366 19 22
III 1 501–1 857 1 695 19 21
IV 1 858–2 354 2 040 24 15
V    2 355 ja yli 2 875 28   9
Kaikki – 1 692 100 100
n –   799 467 332

Taulukko 2. Tulevan työeläkkeen kvintiilien rajamäärät ja palkansaajien työeläketulon jakau-
tuminen kvintiileihin sosioekonomisen aseman mukaan. 45-64 vuotiaat palkansaajat, joiden 
viimeinen työnantaja oli yksityinen ja  joilla oli enintään 2 v työskentelyä julkisella sektorilla 
vuoden 2006 loppuun mennessä (n = 799). 
(p = 0,000) 

Sosioekonominen asema
Kvintiili Rajamäärät €/kk Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö

% % %
I   alle 1 161 28 22   3
II 1 161–1 500 25 22   8
III 1 501–1 857 21 23 14
IV 1 858–2 354 18 21 22
V     2 355 ja yli   8 12 54
Kaikki           –             100              100             100

n           –             342              271             185
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Tulevan työeläkkeen suuruutta selittävät tekijät

Edellä esitetyistä taustamuuttujista oli mahdollista tehdä koko kohdejoukkoa koskeva regres-
sioanalyysi. Regressiomalliin on otettu mukaan iän lisäksi vain ne edellä esitetyt tekijät, jotka 
osoittautuivat tilastollisesti merkitseviksi selittäjiksi. Mallissa selitettävänä muuttujana oli tu-
leva eläke ja selittäjinä olivat ikä, sukupuoli, perheellisyys, koulutus, sosioekonominen asema, 
esimiesasema, vuosiansiot (keskiansio 2005–2007), työuran jatkuvuus (suhteellinen kesto), ja 
arvioitu eläkeikä (taulukko 3). Haittaavan pitkäaikaissairauden esiintyminen, varautuminen 
eläkeaikaan lisäeläketurvan avulla, työttömyysaika työuralla, työaikamuoto ja toimipaikan 
koko eivät olleet enää merkitseviä, kun vuosiansiot oli lisätty mallin selittäjiin. Kun tutkittiin 
tulojen yhteyttä koulutukseen ja sosioekonomiseen asemaan, havaittiin niiden korreloivan 
selvästi keskenään. Korrelaatiot eivät kuitenkaan olleet niin voimakkaita, että ne olisivat 
eliminoineet näiden tekijöiden vaikutuksen työeläkkeen suuruuteen. Tulojen sisällyttäminen 
malliin pienensi jonkin verran koulutuksen ja sosioekonomisen aseman regressiokertoimia.   

Yksittäiset kertoimet ovat tulkittavissa siten, että ne kertovat kyseisen tekijän vaikutuksen, 
kun mallissa mukana olevien muiden tekijöiden vaikutus on vakioitu niistä. Regressiomallissa 
vakio edusti termiä, joka sai kaikissa selittävissä nominaaliasteikollisissa muuttujissa arvon, 
joka oli sama kuin viiteryhmänä ollut arvo. Vakio siis edusti henkilöä, joka oli:  45–49 vuotias, 
mies, ei lapsia, perusasteen koulutuksen saanut, työntekijä, ei esimiesasemassa, vuosiansiot 
25 597–32 994 euroa,  työskennellyt 85–89 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavan työuran enim-
mäiskestosta ja arvioitu eläkkeellesiirtymisikä 63 vuotta. Regressiokerroin ja sen etumerkki  
osoittavat kunkin muuttujan osalta johonkin luokkaan kuulumisen lisäyksen tai vähennyksen 
tulevaan eläkkeeseen euroina vakioon nähden. 

Vaikka ikä tutkimusajankohtana ei vaikuttanut merkitsevästi tulevan eläkkeen suuruu-
teen, se jätettiin kontrollimuuttujana malliin mukaan (taulukko 3). Tuloksia tarkasteltaessa 
on huomioitava, että kyse on kunkin tekijän itsenäisestä, muista mallissa mukana olevista 
tekijöistä riippumattomasta vaikutuksesta tulevan eläkkeen määrään. Mallin selitysaste nousi 
varsin korkeaksi. Regressiomalli ja siinä tarkastellut tekijät selittivät yli 70 prosenttia tulevan 
eläkkeen tason vaihtelusta. 
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Taulukko 3. Regressioanalyysi tulevan työeläkkeen suuruutta selittävävistä tekijöistä. Regres-
siokertoimen (b) keskivirhe ja merkitsevyys (p). 45–64-vuotiaat palkansaajat, joiden viimeinen 
työnantaja oli yksityinen ja joilla oli enintään 2 v työskentelyä julkisella sektorilla vuoden 
2006 loppuun mennessä. 45–64-vuotiaat palkansaajat.

Muuttuja Regressiokerroin b b:n keskivirhe    p

 
vakio

 
1 355,49

 
98,14

 
0,000

Ikä 
  45–49v (ref.)
  50–54v
  55–59v
  60–64v

 
 

2,60 
29,65 

-37,73

 
 

47,50 
49,88 
65,89

 
 

0,956 
0,553 
0,567

Sukupuoli 
  miehet (ref.) 
  naiset

 
 

-168,05

 
 

43,16

 
 

0,000
Perheellisyys 
  ei lapsia (ref.) 
  1–2 lasta
  3 lasta ja yli

 
 

110,76 
  50,05

 
 

53,08 
59,48

 
 

0,037 
0,400

Koulutus 
  perusaste (ref.) 
  keskiaste 
  alempi korkea-aste 
  ylempi korkea-aste

 
 

62,87 
149,61 

1 070,99

 
 

45,80 
59,80 
99,30

 
 

0,170 
0,013 
0,000

Sosioekonominen asema 
  työntekijä (ref.) 
  alempi toimihenkilö 
  ylempi toimihenkilö

 
 

-0,68 
249,27

 
 

49,34 
64,71

 
 

0,989 
0,000

Esimiesasema 
  ei ole (ref.) 
  on

 
 

123,11

 
 

41,48

 
 

0,003
Vuosiansiot, € 
           –25 596 
25 597–32 994 (ref.)
32 995–43 773
43 774–

 
-297,93 

 
 243,52 
950,83

 
52,42 

 
52,45 
60,47

 
0,000 

 
0,000 
0,000

Arvioitu eläkeikä 
  alle 63 v 
  63 v (ref.) 
  64 v ja yli 

 
-252,80 

 
217,58

 
43,29 

 
48,10

 
0,000 
0,000

Työuran suhteellinen kesto, pros. 
  alle 85  
  85–89 (ref.)
  90–94
  95–100  

 
-335,23 

 
124,57 
214,52

 
70,27 

 
74,19 
64,97

 
0,000 

 
0,094 
0,001

Mallin selitysaste R2                                              0,716
n                                               798
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Seuraavassa selostetaan mallin antamat tulokset eläkkeen määrään vaikuttavista tekijöistä 
tärkeysjärjestyksessä:

• Regressiokertoimien perusteella voimakkain selittäjä oli odotetusti vuosiansiot. Vuosian-
sioiden ylimmän ja alimman kvartiilin ero oli lähes 1 300 euroa. 

• Koulutus oli toiseksi tärkein selittäjä. Ylemmän korkea-asteen koulutuksen saaneiden ero 
referenssiryhmään eli perusasteeseen oli noin 1 100 euroa. 

• Kolmanneksi voimakkain selittäjä oli työuran jatkuvuus, jota mitattiin työuran suhteelli-
sella kestolla. Tämä työuran pituuden mittari liittyi jo kertyneeseen eläkkeeseen. Se, että 
oli työskennellyt eläkkeeseen oikeuttavassa työsuhteessa alle 85 prosenttia enimmäistyö-
ajasta, vähensi eläkettä yli kolme sataa euroa suhteessa vertailuryhmään. Yli 95 prosentin 
jatkuvuus työurassa lisäsi eläkkeen määrää noin kaksisataa euroa vertailuryhmään nähden. 

• Arvioitu eläkeikä vaikutti tulevan eläkkeen suuruuteen. Eläkkeelle siirtyminen ennen 
63 vuoden ikää pienensi eläkettä noin kaksi ja puolisataa euroa ja eläkkeelle siirtyminen 
64-vuotiaana tai myöhemmin lisäsi eläkkeeseen yli kaksi sataa euroa verrattuna 63 vuoden 
iässä eläkkeelle aikoviin.

• Sosioekonominen asema vaikutti myös eläkkeeseen. Ylemmillä toimihenkilöillä eläke oli 
kaksi ja puoli sataa euroa suurempi kuin työntekijöillä. 

• Se, että oli nainen, pienensi tulevaa eläkettä noin 170 eurolla miehiin verrattuna. Erot 
vuosiansioissa ja työurien jatkuvuudessa (suhteellisessa kestossa) on siis vakioitu mallissa. 

• Esimiesasema lisäsi tulevaan eläkkeeseen yli sata euroa, kun muiden mallissa mukana 
olevien tekijöiden vaikutus oli vakioitu.

• Perheellisyys vaikutti eläkettä lisäävästi. 1–2 lasta kasvatti eläkettä noin sata euroa. 

Regressiokertoimet poikkesivat hieman miehillä ja naisilla, kun tarkasteltiin edellä esitettyä 
mallia sukupuolen mukaan (liitetaulukot 2 ja 3). Näissä tarkasteluissa koulutusta käytettiin vain 
kolmiluokkaisena, sillä aineisto ei riittänyt koulutuksen tarkasteluun neliluokkaisena. Tämä 
vaikutti kertoimiin niin, että koulutuksen merkitys selittäjänä heikkeni. Vuosiansiot olivat 
tärkein selittäjä molemmilla sukupuolilla. Miehillä sen jälkeen tulivat merkitsevyyden mukaan 
työuran suhteellinen kesto, koulutus, arvioitu eläkeikä, sosioekonominen asema, esimiesasema 
ja perheellisyys. Naisilla esimiesasema ja perheellisyys eivät olleet merkitseviä. Tilastollisesti 
merkitseviä selittäjiä sen sijaan naisilla olivat työuran suhteellinen kesto, arvioitu eläkeikä, 
sosioekonominen asema ja koulutus. Mallissa mukana olevat tekijät selittivät työeläkkeen 
suuruuden vaihtelua naisilla huomattavasti enemmän kuin miehillä. Miehillä regressiomallin 
selitysaste oli 63 prosenttia ja naisilla 80 prosenttia. 
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4 Arviointia

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin PTS-laskelmassa on esitetty ennuste keskieläkkeestä 
lähivuosikymmenille (Elo ym. 2009). Eläketurvakeskuksen ennuste koskee kaikkia Suomessa 
asuvia ja omaa eläkettä saavia. Se kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Mallissa on huomioitu myös 
työkyvyttömyys- ja työttömyysriskin toteutuminen. Sen antamaa keskieläkettä ja 68-vuotiaan 
eläkettä vuonna 2015 voi verrata tämän tutkimuksen aineistosta saatuihin vastaaviin lukuihin 
huomioon ottaen tässä tehdyt kohderyhmän rajaukset.     

Eläketurvakeskuksen raportissa (Elo ym. 2009) on vuodelle 2015 laskettu keskiansioksi 
2 750 euroa kuukaudessa, keskieläkkeen työeläkeosaksi 1 320 euroa ja tämän ajankohdan 
68-vuotiaan työeläkkeeksi 1 540 euroa kuukaudessa.

Tässä tutkimuksessa kaikki vuoteen 2015 mennessä alkaneeksi lasketut eläkkeet on koro-
tettu Tyel-indeksillä vuoden 2015 tasoon (Laesvuori 2010). Tämän tutkimuksen aineistosta 
lasketut vastaavat luvut olivat 3 583 euroa kuukaudessa (keskiansio), 1 832 euroa kuukaudessa 
(työeläke) ja 1 863 euroa kuukaudessa (68-vuotiaan eläke). 

Näitä lukuja vertailtaessa on otettava huomioon se, että tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
eläkkeelle siirtyneiden keskieläkettä. Eläketurvakeskuksen PTS-laskelmassa kyse on kaikkien 
eläkkeensaajien (eläkekannan) keskieläkkeestä. Eläkekannan eläketaso on tuntuvasti alempi 
kuin eläkkeelle siirtyneiden. Lisäksi on otettava huomioon aineistoihin liittyvät erot, joita on 
ainakin seuraavissa tekijöissä: sukupuoli, tulot, asema työmarkkinoilla (palkansaaja vai yrittäjä) 
ja työnantajasektori. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu 45–64-vuotiaita palkansaajia, joilla 
viimeinen työnantaja oli yksityinen ja joilla oli enintään kaksi vuotta työskentelyä julkisella 
sektorilla vuoden 2006 loppuun mennessä. Yrittäjät eivät olleet tässä tarkastelussa mukana. 

Aineistot siis poikkeavat rakenteeltaan toisistaan selvästi. Tämän selvityksen kohde-
ryhmässä miehet olivat yliedustettuina verrattuna kaikkiin 45–64-vuotiaisiin palkansaajiin 
Työolot 2008 –tutkimusaineistossa. Tämä vaikuttaa tulotasoa ja tulevaa eläkettä korottavasti. 
Eläketasoa korottavasti vaikuttaa myös se, että yrittäjät eivät kuuluneet tämän tutkimuksen 
piiriin. Yrittäjien eläketaso on tuntuvasti palkansaajien eläketasoa matalampi (Hyrkkänen 
2009). Julkisen sektorin palkansaajien puuttuminen vaikuttanee eläketasoa alentavasti, sillä 
julkisen sektorin eläketaso on yksityisen sektorin tasoa korkeampi. Toisaalta niiden henki-
löiden poistaminen lähes kokonaan, joilla oli julkisen sektorin työskentelyä työhistoriassaan, 
nosti miesten osuutta kohdejoukossa ja samalla eläketasoa. Vertailussa on otettava huomioon 
myös se, että tutkimuksessa ei ole huomioitu työkyvyttömyys- eikä työttömyysriskiä. Noin 
300 euron suuruinen ero 68-vuotiaan työeläkkeessä PTS-mallin ja tämän tutkimuksen välillä 
selittyy edellä kuvatuista tekijöistä. 

Eläkkeen tasoa tässä selvityksessä voidaan verrata myös tämänhetkiseen eläketasoon niillä, 
jotka ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle ilman edeltävää työttömyys- tai työkyvyttömyyselä-
kettä. Omaan työuraan perustuvan vanhuuseläkkeen mediaani oli vuonna 2009 1 500 euroa 
(Eläketurvakeskus 2010). Tämä on noin kaksi ja puoli sataa euroa alempi kuin tutkimuksen 
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kohderyhmän vuonna 2009 eläkkeelle siirtyneiden työeläkkeiden mediaani. Tässä selvitykses-
sä ei ollut mukana yrittäjiä, mikä vaikutti keskiansioihin ja laskettuun tulevaan eläkkeeseen. 
Miehet olivat yliedustettuina tässä tutkimuksessa myös vuoden 2009 eläkkeelle siirtyneiden 
osajoukossa, mikä osaltaan kasvatti tulevan eläkkeen määrää.       
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5 Yhteenveto

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että yksityisaloilla palkkatyöstä eläkkeelle tämän ja ensi vuo-
sikymmenen aikana siirtyvien työeläkkeen taso on hyvä, mediaanieläke vajaa 1700 euroa ja 
keskimääräinen työeläke hieman yli 1800 euroa kuukaudessa. Taso on selvästi tämänhetkistä 
keskimääräistä työeläkkeen tasoa korkeampi. Eläkkeelle siirtyjien eläketaso on odotetusti 
korkeampi kuin aikaisemmin eläkkeelle jääneiden, mutta tässä tutkimuksessa tasoa nosti myös 
miesten hienoinen yliedustus kohderyhmässä ja yrittäjien jääminen selvityksen ulkopuolelle 
sekä se, ettei työkyvyttömyys- tai työttömyysriskiä ole voitu huomioida. Miesten yliedustukseen 
vaikutti mm. se, että julkisen sektorin palkansaajat tutkimusajankohtana ja pääosin myös aiempi 
työskentely julkisella sektorilla jouduttiin jättämään selvityksen ulkopuolelle. Julkisen sektorin 
eläkekertymätietoja ei ollut kattavasti saatavissa työeläkejärjestelmän yhteisestä rekisteristä. 

Tutkimus koski yksityisaloilla työssä olevia 45–64-vuotiaita palkansaajia, joilla oli työ-
uransa aikana enintään kaksi vuotta työskentelyä julkisella sektorilla. Eläkkeen laskenta 
perustui oletukseen, että tutkittavat jatkavat työssä suunnittelemaansa eläkeikään asti. Var-
haisia eläkesuunnitelmia, eli aikomuksia jäädä eläkkeelle ennen 63 vuoden ikää, oli runsaalla 
kolmasosalla tutkituista, 63 vuoden iässä eläkkeelle aikoi kaksi viidestä ja noin joka neljäs 
suunnitteli eläkkeelle jäämistä 63 iän jälkeen. Eläke laskettiin suunniteltuun eläkeikään 
saakka iän mukaisten karttumissääntöjen mukaan. Varhain eläkkeelle aikovien kohdalla ei 
tehty oletuksia työkyvyttömyys- tai työttömyystapahtumista tai eläkkeen varhentamisesta. 
Näihin ei siten sovellettu voimassa olevia tulevan ajan säännöksiä tai varhennetun eläkkeen 
varhennusvähennystä. Tuloksia tarkasteltaessa on lisäksi huomattava, että laskelmat koskevat 
työeläketuloa. Kansaneläkkeen huomioon ottaminen nostaisi keskimääräistä eläketasoa ja 
tasoittaisi muun muassa sukupuolten ja sosioekonomisten ryhmien välisiä eläke-eroja.           

Elinaikakerrointa on alettu soveltaa vuoden 2010 alusta. Tutkitussa joukossa elinaikaker-
roin alkaa pienentää eläkettä tuntuvammin tutkimushetkellä alle 55-vuotiailla henkilöillä: 
50–54-vuotiailla eläke pienenee keskimäärin noin sadalla eurolla ja 45–49-vuotiailla noin 160 
eurolla kuukaudessa. Toisaalta työssä jatkaminen nostaa eläketasoa hieman enemmän, tässä 
kohdejoukossa noin 200 eurolla kuukaudessa. 

Työeläketulon jakaumissa ei todettu eri ikäryhmien välillä suuria eroja. Elinaikakertoimen 
soveltaminen osaltaan tasoitti näitä eroja. Elinaikakerroin leikkasi enemmän nuorempien kuin 
vanhempien ikäryhmien eläkkeitä johtuen elinajan odotteen kasvusta. Sukupuolen ja sosioe-
konomisen aseman mukaiset erot työeläkejakaumissa olivat erittäin merkitseviä. Naisten, 
työntekijäasemassa olevien ja alempien toimihenkilöiden työeläketulo kuului alimpiin tulo-
luokkiin miesten ja ylempien toimihenkilöiden eläketuloja yleisemmin. Tuloksia arvioitaessa 
on kuitenkin huomattava, että sukupuolten erot kokonaiseläketulon tasossa ja jakaumissa oli-
sivat huomattavasti pienemmät, sillä naisten työeläkkeet jäävät miesten työeläkettä useammin 
kansaneläkkeen rajatulon alapuolelle.  

Regressioanalyysin avulla voitiin tarkastella samanaikaisesti useiden tekijöiden vaikutusta 
eläkkeen määrän muodostumiseen. Vaikka taulukkoanalyysin mukaan on huomattavia eroja 
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tulevassa eläkkeessä monien eri tekijöiden suhteen, tilastollisesti merkitseviksi tekijöiksi 
tässä nousivat seuraavat tekijät tärkeysjärjestyksessä: eläkettä kartuttavat ansiot, koulutus-
taso, työuran suhteellinen kesto, eläkkeellesiirtymisikä, sosioekonominen asema, sukupuoli, 
esimiesasema ja perheellisyys. 

Odotetusti ansiotaso vaikuttaa eniten, työeläkettä karttuu suoraan suhteessa ansioihin. 
Koulutuksen itsenäinen, muista tekijöistä riippumaton merkitys nousi korkealle, kun otetaan 
huomioon että koulutustaso korreloi ansioiden kanssa. Sama pätee myös sosioekonomiseen 
asemaan. Selvästi pienemmäksi jäi esimiesaseman vaikutus eläkkeen määrään.

Myös työuran pituus vaikuttaa suoraan eläkkeen määrään. Tässä analyysissä pituutta 
mitattiin työuran suhteellisella kestolla – eläkettä kartuttaneen työssäoloajan osuutena mak-
simaalisesta työssäoloajasta – ja arvioidulla eläkkeellesiirtymisiällä. Molemmilla tekijöillä on 
itsenäinen, muista tekijöistä riippumaton vaikutuksensa eläkkeen määrään. Niiden merkitys 
osoittautui tässä kohdejoukossa likimain yhtä suureksi.        

Sukupuoli ei osoittautunut tässä analyysissä kovin keskeiseksi työeläkkeen suuruuteen 
vaikuttavaksi tekijäksi. Kiinnostavaa kuitenkin on, että kun vuosiansiot, työuran kesto, kou-
lutus, sosioekonominen asema, lasten lukumäärä ym. vakioidaan, miesten ja naisten välillä 
on sukupuolesta riippuvaa eläke-eroa vielä noin 170 euron verran. Mitkä tekijät selittävät 
tätä eroa on huomionarvoinen kysymys, johon vastaaminen edellyttäisi laajempaa, eri tekijät 
kattavammin huomioon ottavaa analyysiä. 
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Tulevan eläkkeen keskiarvot eri taustamuuttujien mukaan. 45–64-vuo-
tiaat palkansaajat, joiden viimeinen työnantaja oli yksityinen ja joilla oli enintään 2 
vuotta työskentelyä julkisella sektorilla vuoden 2006 loppuun mennessä (n = 799).  
 
1.1 Ikä 

Miehet Naiset Kaikki

45–49 v 2 105 1 534 1 861

n (131) (98) (229)

50–54 v 2 014 1 538 1 799

n (136) (112) (248)

55–59 v 2 063 1 432 1 801

n (131) (93) (224)

60–64 v 2 081 1 401 1 880

n (69) (29) (98)

Yhteensä 2 063 1 495 1 827

n (467) (332) (799)

 
1.2 Sosioekonominen asema 

Miehet Naiset Kaikki

Työntekijät 1 649 1 060 1 496

n (253) (89) (342)

Alemmat toimihenkilöt 1 947 1 494 1 646

n (91) (180) (271)

Ylemmät toimihenkilöt 3 001 2 123 2 707

n (123) (62) (185)
 
1.3 Koulutus

Miehet Naiset Kaikki

Perusaste 1 680 1 280 1 515

n (119) (83) (202)

Keskiaste 1 791 1 281 1 601

n (220) (131) (351)

Korkea-aste 2 887 1 884 2 406

n (128) (118) (246)
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1.4 Esimiesasema

Miehet Naiset Kaikki

Ei ole 1 747 1 383 1 582

n (276) (228) (504)

On 2 520 1 742 2 246

n (191) (104) (295)

1.5 Vuosiansiot 

Miehet Naiset Kaikki

          –25 596 € 1 162 983 1 051

n (75) (124) (199)

25 597–32 994 € 1 497 1 446 1 472

n (104) (97) (201)

32 995–43 773 € 1 929 1 847 1 900

n (129) (70) (199)

43 774 €– 2 967 2 561 2 884

n (159) (41) (200)

1.6 Työuran suhteellinen kesto

Miehet Naiset Kaikki

alle 85 pros. 1 360 1 065 1 206

n (89) (97) (186)

85–89 pros. 2 290 1 445 1 834

n (35) (41) (76)

90–94 pros. 2 394 1 467 2 001

n (72) (53) (125)

95–100 pros. 2 177 1 816 2 053

n (271) (141) (412)

1.7 Arvioitu eläkeikä

Miehet Naiset Kaikki

alle 63 v 1 858 1 384 1 656

n (175) (130) (305)

63 v 2 109 1 483 1 855

n (184) (126) (310)

64 v ja yli 2 317 1 705 2 064

n (108) (76) (184)
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1.8 Varautuminen eläkeaikaan

Miehet Naiset Kaikki
Ei mitenkään 1 871 1 458 1 699

n (238) (170) (408)

On säästänyt eläkettä varten 2 056 1 401 1 809

n (91) (55) (146)

On oma tai työnantajan  
lisäeläketurva

 
2 399

 
1 603

 
2 051

n (138) (107) (245)

1.9 Perheellisyys

Miehet Naiset Kaikki

Ei lapsia 1 730 1 456 1 645

n (81) (36) (117)

1–2 lasta 2 186 1 568 1 906

n (266) (220) (486)

3 lasta tai yli 2 017 1 303 1 740

n (120) (76) (196)

1.10 Haittaavan pitkäaikaissairauden esiintyminen

Miehet Naiset Kaikki
Ei ole 2 103 1 560 1 878
n (366) (259) (625)
On 1 918 1 265 1 644
n (101) (73) (174)

1.11 Työaikamuoto

Miehet Naiset Kaikki
Kokoaikatyö 2 079 1 556 1 872
n (446) (293) (739)
Osa-aikatyö 1 719 1 033 1 273
n (21) (39) (60)
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1.12 Koettu työttömyys

Miehet Naiset Kaikki
Ei ansiosidonnaisia ttpv 2 343 1 676 2 032
n (212) (185) (397)
On ansiosidonnaisia ttpv 1 831 1 268 1 625
n (255) (147) (402)

1.13 Toimipaikan koko

Miehet Naiset Kaikki

alle 50 h 1 795 1 356 1 603

n (250) (194) (444)

50–199 h 2 110 1 560 1 866

n (94) (75) (169)

200–499 h 2 388 1 790 2 177

n (62) (34) (96)

500 h ja yli 2 759 1 953 2 506

n (61) (28) (89)
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Liitetaulukko 2. Regressioanalyysi tulevan työeläkkeen suuruutta selittävävistä tekijöistä.  
Regressiokertoimen (b) keskivirhe ja merkitsevyys (p). Vain ne, joiden viimeinen työnantaja 
oli yksityinen ja joilla oli enintään 2 v työskentelyä julkisella sektorilla vuoden 2006 loppuun 
mennessä. 45–64-vuotiaat palkansaajat. Miehet.

Muuttuja Regressiokerroin b b:n keskivirhe p

 
vakio 1 523,29 165,11 0,000
Ikä 
  45–49v (ref.) 
  50–54v 
  55–59v 
  60–64v

 
 

-7,33 
42,69 

-10,43

 
 

80,11 
83,18 

104,44 

 
 

0,927 
0,608 
0,921

Perheellisyys 
  ei lapsia (ref.) 
  1–2 lasta 
  3 lasta ja yli

 
 

190,77 
  62,78

 
 

82,80 
93,16

 
 

0,022 
0,501

Koulutus 
  perusaste (ref.) 
  keskiaste 
  korkea-aste  

 
 

40,24 
329,26 

 
 

74,91 
111,93

 
 

0,591 
0,003

Sosioekonominen asema 
  työntekijä (ref.) 
  alempi toimihenkilö 
  ylempi toimihenkilö

 
 

-220,99 
262,43

 
 

90,05 
112,48

 
 

0,015 
0,020

Esimiesasema 
  ei ole (ref.)
  on

 
 

212,98

 
 

70,16

 
 

0,003
Vuosiansiot, € 
           –25 596  
25 597–32 994 (ref.) 
32 995–43 773 
43 774–

 
-335,83 

 
 249,16 

1 061,16

 
100,67 

 
86,84 
93,78

 
0,001 

 
0,004 
0,000

Arvioitu eläkeikä 
  alle 63 v 
  63 v (ref.) 
  64 v ja yli 

 
-290,49 

 
301,05

 
73,75 

 
80,52

 
0,000 

 
0,000

Työuran suhteellinen kesto, pros. 
  alle 85  
  85–89 (ref.) 
  90–94 
  95–100  

 
-582,74 

 
 -46,86 
 -59,13

 
130,92 

 
133,19 
117,14

 
0,000 

 
0,725 
0,614

 
Mallin selitysaste R2 

 
                                                  0,633

n                                                     467
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Liitetaulukko 3. Regressioanalyysi tulevan työeläkkeen suuruutta selittävävistä tekijöistä.  
Regressiokertoimen (b) keskivirhe ja merkitsevyys (p). Vain ne, joiden viimeinen työnantaja 
oli yksityinen ja joilla oli enintään 2 v työskentelyä julkisella sektorilla vuoden 2006 loppuun 
mennessä. 45–64-vuotiaat palkansaajat. Naiset.

Muuttuja Regressiokerroin b b:n keskivirhe p

 
vakio

 
1 241,91

 
93,73

 
0,000

Ikä 
  45–49v (ref.) 
  50–54v 
  55–59v 
  60–64v

 
 

-25,96  
-50,25 

-103,68

 
 

43,35 
47,50 
69,32

 
 

0,550 
0,291 
0,136

Perheellisyys 
  ei lapsia (ref.) 
  1–2 lasta 
  3 lasta ja yli

 
 

-0,35 
-0,32

 
 

55,47 
65,05

 
 

0,995 
0,996

Koulutus 
  perusaste (ref.) 
  keskiaste 
  korkea-aste  

 
 

78,79 
142,20 

 
 

45,07 
50,67 

 
 

0,082 
0,005

Sosioekonominen asema 
  työntekijä (ref.) 
  alempi toimihenkilö 
  ylempi toimihenkilö

 
 

65,72 
194,21

 
 

43,63 
62,59

 
 

0,133 
0,002

Esimiesasema 
  ei ole (ref.) 
  on

 
 

59,23

 
 

38,94

 
 

0,129
Vuosiansiot, € 
           –25 596  
25 597–32 994 (ref.) 
32 995–43 773 
43 774–

 
-327,06 

 
 259,68 
 974,39

 
44,02 

 
50,95 
66,35

 
0,000 

 
0,000 
0,000

Arvioitu eläkeikä 
  alle 63 v 
  63 v (ref.) 
  64 v ja yli 

 
-208,58 

 
187,20

 
40,09 

 
45,05

 
0,000 

 
0,000

Työuran suhteellinen kesto, pros. 
  alle 85  
  85–89 (ref.) 
  90–94 
  95–100  

 
-194,66 

 
113,96 
325,20

 
58,43 

 
63,93 
55,03

 
0,001 

 
0,076 
0,000

 
Mallin selitysaste R2 

 
                                                  0,796

n                                                     331
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Eläketurvakeskus on Suomen työeläkejärjestelmän la-
kisääteinen keskuslaitos. Sen tutkimustoiminta koostuu 
pääasiassa sosiaaliturvaan ja työeläkejärjestelmiin liit-
tyvistä aiheista. Tutkimuksissa pyritään monipuolisesti ot-
tamaan huomioon sosiaalipoliittiset, sosiologiset ja talou-
delliset näkökulmat.

Pensionsskyddscentralen är lagstadgat centralorgan för 
arbetspensionssystemet i Finland. Forskningsverksamheten 
koncentrerar sig i huvudsak på den sociala tryggheten och 
på de olika pensionssystemen. Målet för forskningsprojek-
ten är att mångsidigt belysa aspekter inom socialpolitik,  
sociologi och ekonomi.

The Finnish Centre for Pensions is the statutory central 
body of the Finnish earnings-related pension scheme. 
Its research activities mainly cover the fields of social  
security and pension schemes. The studies aim to paint a 
comprehensive picture of the sociopolitical, sociological  
and financial aspects involved.
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