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Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan 
kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen 
yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palve-
lujen tuottaja.

Asiantuntemustamme hyödyntävät asiakkaina 
sekä yksityisen että julkisen puolen työeläkelai-
tokset, sosiaaliturvan ja -vakuutuksen hoitajat ja 
viranomaiset, päätöksentekijät, tutkimus- ja kou-
lutusinstituutiot, vakuutetut ja vakuutuksenot-
tajat sekä media. Eläketurvakeskus on myös kan-
sainvälinen yhdyslaitos; välitämme Suomessa jä-
tetyt eläkehakemukset ulkomaille ja vastaamme 
tiedusteluihin.

Palveluina tuotamme
- tutkimuksia, tilastoja ja taustaselvityksiä työelä-

keturvan arviointia, kehittämistä ja uudistusten 
seurantaa varten,

- suunnittelu-, koulutus- ja viestintäpalveluja 
 sekä tukea myös säädösten valmisteluun,

- eläketurvan toimeenpanoon liittyviä palveluja, 
kuten tietologistiikkaa, vastuunjako- ja aktuaa-
ripalveluja,

- laki-, ulkomaan- ja neuvontapalveluja sekä 
 työeläketurvan valvontapalveluja.

        
Lakisääteisenä yhteistyöelimenä toimimme 
kestävän ja luotettavan, oikeudenmukaisen ja 
tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta.
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Kansallisen eläkestrategian mukaan Suomen eläkejärjestelmän 
päätavoitteena on väestön toimeentulon turvaaminen vanhuuden, 
työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Kaikil-
le maassa asuville henkilöille taattu pakollinen lakisääteinen elä-
keturva koostuu työeläkkeistä ja kansaneläkkeistä. Vakuutusperi-
aatteella toimiva työeläkejärjestelmä takaa tuloihin suhteutetut ja 
aikaisemman kulutustason kohtuullisessa määrin turvaavan eläk-
keen kaikille palkansaajille ja yrittäjille. Kansaneläkejärjestelmästä 
turvataan vähimmäiseläke maassa asuville. 

Lakisääteisen eläketurvan tavoitteena on turvata eläkeläisten 
kohtuullinen kulutustaso, säilyttää eläkeläisten ja työssäkäyvien 
toimeentulon suhde sekä estää eläkeläisten köyhyys. Lakisääteistä 
eläketurvaa voi täydentää lisäeläkejärjestelyin. Työeläkkeiden ra-
hoitus on yhdistelmä jakojärjestelmää ja rahastoivaa järjestelmää. 
Se perustuu sekä työnantajilta että työntekijöiltä perittäviin työ-
eläkemaksuihin. Jakojärjestelmä kattaa noin kolme neljäsosaa työ-
eläkemenosta ja rahastoiva järjestelmä loput. Vaikka Suomen työ-
eläkejärjestelmä on osittain rahastoiva, se on luonteeltaan etuus-
perusteinen.

Eläketurvakeskuksen strategiassa keskeinen tavoite on tuottaa 
ymmärrettävää, käyttökelpoista ja laajasti hyödynnettävää asian-
tuntijatietoa eläketurvan arviointiin ja kehittämiseen. Eläketurva-

EläkEturvakEskuksEn 
tutkimus tukEE 

EläkEpolitiikan arviointia 
ja kEhittämistä
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keskuksessa eläketurvan arviointia ja kehittämistä tukevat palve-
lut tuotetaan pitkälti tutkimus-, suunnittelu- ja tilasto-osastoilla. 
Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminnan tärkeä tehtävä on tuot-
taa päätöksentekijöille luotettavaa tietoa eläkepoliittisten tavoit-
teiden toteutumisen sekä eläketurvan taloudellisen ja sosiaalisen 
kestävyyden arvioimiseksi.

Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminta perustuu monivuoti-
seen tutkimusohjelmaan. Tutkimusohjelma vuosille 2010-2014 
kuvaa tutkimuksen lähtökohtia ja linjaa lähivuosien tutkimustoi-
mintaa eläketurvan kehittämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. 
Tutkimustoiminta on ollut ETK:n lakisääteinen tehtävä perusta-
misesta lähtien. Lakiin kirjattu tutkimusvelvollisuus perustuu tut-
kimuksen mahdollistavien aineistojen hallintaan ja eläketurvan 
käytännön osaamiseen. Aineisto- ja järjestelmäosaaminen luovat 
vahvan pohjan uuden tiedon tuottamiselle ja myös monipuolisel-
le yhteistyölle.

ETK:n tutkimus on konkreettista, eläkejärjestelmälähtöistä ja 
soveltavaa tutkimusta. Tutkimus tarjoaa tietoa päätöksenteon tu-
eksi ja aineksia eläkepoliittiseen keskusteluun. Tutkimuksen toi-
minta-ajatukseen kuuluu paitsi oma tutkimustoiminta myös ak-
tiivinen tutkimusyhteistyö ja tutkimustiedon välittäminen se-
kä asiantuntijana toimiminen erilaisissa päätöksentekoa tukevis-
sa elimissä, yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä kotimaisissa ja 
kansainvälisissä tutkimus- ja asiantuntijaverkostoissa.

ETK:n tutkimuksessa noudatetaan hyvän tieteellisen käytän-
nön periaatteita ja tehdään niiden mukaisesti riippumatonta tut-
kimusta. Koska eläketurvaan keskittyvää tutkimusta ei yhtä laajal-
la otteella tehdä muualla, lankeaa ETK:n tutkimukselle myös kriit-
tinen tehtävä. Ennakkoluuloton arviointi ja kehittäminen vaativat 
myös kriittistä tutkimusta sekä vaihtoehtoja tarjoavia näkökulmia. 
ETK voi huolehtia tästä tehtävästä myös tutkimusyhteistyön avul-
la. Panostamalla tulosten tulkintaan, arviointiin ja hyödyntämi-
seen voidaan tuottaa myös kehittämisvirikkeitä. 

Eläketurva on sosiaaliturvan merkittävin osa

Lakisääteinen eläketurva on suomalaisen hyvinvointiyhteiskun-
nan peruspilareita. Vuoden 2009 lopussa eläkkeet takasivat talou-
dellista toimeentuloa yli 1,3 miljoonalle ihmiselle. Ohjelmakau-
den alkaessa yksityisen puolen eläkkeensaajia on ennusteen mu-
kaan 1 162 000 henkilöä ja julkisen puolen eläkkeensaajia 613 000 
henkilöä. 

Vanhuudenajan turvasta eläkkeiden ja muiden tulonsiirtojen 
osuus muodostaa 90 prosenttia, leskille ja orvoille järjestetty turva 
koostuu lähes sataprosenttisesti eläkkeistä ja toimintarajoitteisuu-
den tilanteissa rahallinen tuki on selvästi merkittävimmässä roo-
lissa vaikka palveluiden merkitys on kasvanut. Eläketurva on so-
siaaliturvan suurin lohko; eläkemenojen osuus sosiaalimenoista 
kattaa noin 43 prosenttia. Julkisista menoista eläkkeet muodosta-
vat neljänneksen. Työtuloihin suhteutettuna eläkemenojen osuus 
on noin 23 prosenttia.

Vuoden 2008 finanssikriisi, vuoden 2009 heikko työllisyyske-
hitys sekä suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle näkyvät elä-
kemenon kasvuna. Vuoden 2009 lakisääteinen eläkemeno oli noin 
21,5 miljardia euroa, 12 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tästä 
suurin osa aiheutui työeläkkeistä. Kansaneläkelain mukaisia eläk-

EläkEturvaan liittyvät
tutkimustarpEEt  
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keitä maksettiin noin 2,8 miljardia euroa ja lakisääteisen tapatur-
mavakuutuksen, liikennevakuutuksen sekä sotilasvamma- ja soti-
lastapaturmalain mukaisia korvauksia (SOLITA-eläkkeet) 0,5 mil-
jardia euroa. 

Riittävä ja oikeudenmukainen eläketurva

Eläketurvan perustehtävä on taata työelämästä pois siirtyville riit-
tävä toimeentulon turva. Eläkkeiden tulee estää köyhyys ja taata 
kulutustason jatkuminen kohtuullisena työnteon jälkeen. Turvan 
on oltava sellaisella tasolla, ettei siitä huolehtiminen vaaranna jul-
kistalouden kestävyyttä eikä kansantalouden kehitystä. 

Eläketurva on pitkän aikavälin sitoumus ja siksi ennustetta-
vuudesta, luottamuksesta ja sukupolvien välisestä oikeudenmu-
kaisuudesta tulee erityisesti huolehtia. Tutkimuksen keskeinen 
tehtävä on tarjota sellainen tietopohja, jolla sosiaalista kestävyyttä 
voidaan arvioida. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu eläkkeiden ta-
soon ja jakautumiseen, eläkeläisten toimeentuloon ja hyvinvoin-
tiin sekä luottamukseen kuuluvia ulottuvuuksia.

Tutkimusohjelmakaudella eläketurvan järjestämisen, kestävyy-
den ja luottamuksen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia. Jo pit-
kään näkynyt väestörakenteen muutos on tuntuva. Suuret ikäluo-
kat saavuttavat vanhuuseläkkeen harkintaiän ja laskennallinen 
huoltosuhde heikentyy nopeasti. Työikäisen väestön määrän en-
nakoidaan kääntyvän laskuun ja eläkkeelle siirtyminen lisääntyy. 

Ikärakenteen muutoksen ja julkistalouden vahvistamistarpeen 
takia ohjelmakauden aikana ratkaistaan eläketurvan mutta laa-
jemmin myös koko sosiaaliturvan tulevaan kestävyyteen liittyviä 
kysymyksiä. Ohjelmakausi alkaa perusturvaa uudistavan Sata-ko-
mitean ja työuran pidentämiseen keinoja etsineiden työryhmien 
ehdotuksilla. Ratkaisuilla on vaikutuksia sekä nykyisille että tu-
leville sukupolville niin etuuksien maksamisen kuin eläke-etuuk-
sien saannin kannalta. Väestömuutoksen seurausten ja niihin va-
rautumisen arviointi sekä sukupolvivaikutusten tutkiminen elä-
keturvan kannalta ovat lähivuosien tärkeitä aiheita.

Rahoituksen kestävyys

Ohjelmakauden alkaessa Suomi ja muu maailma ovat taantumas-
sa finanssikriisiä seuranneen reaalitalouden ongelmien ja kysyn-
nän laskun jäljiltä. Työllisyys on nopeasti heikentynyt useissa teol-
lisuusmaissa. Suomessa ennakoitu kehityskulku pitää sisällään 
työllisyyden heikkenemistä, työttömyyden kasvua, heikkoa ta-
louskehitystä ja valtion velkaantumista. Syvästä taantumasta toi-
puminen vie kansainvälisten kokemusten perusteella pitkään. Eri-
tyisen pitkäaikaisia vaikutukset ovat työllisyys- ja työttömyysta-
soissa sekä julkistaloudessa. Menojen kasvu ja valtion velkaantu-
minen heikentävät julkistalouden tasapainoa ja sen korjaaminen 
voi tapahtua vain huomattavan pitkällä aikajänteellä. Tilanne vaa-
tii työmarkkinoilla tapahtuvan kehityksen seurantaa sekä talous- 
ja työllisyyskehityksen arviointia eläketurvan näkökulmasta.

Globaali taantuma on tuonut esille talouksien kasvaneen kes-
kinäisen riippuvuuden. Samalla se on tuonut esille kysymyksiä 
markkinoiden sääntelystä ja tarpeen arvioida myös ylikansallisia 
ratkaisuja. Ongelmien syvyys on tuottanut myös uudenlaisia yh-
teisiä reaktioita ja politiikkamuotoiluja kehittyneiden maiden eri-
laisissa taloudellista yhteistyötä koordinoivissa organisaatioissa, 
kuten G8, OECD ja Maailmanpankki. Myös Euroopan unionissa 
sisämarkkinoiden ja yhteisen valuutan oloissa valtioiden vastauk-
set ovat vaatineet yhteisiä tavoitteita ja toimia. EU:n yhteistyöeli-
met tuottavat yhteisiä suuntaviivoja julkistalouksien ja työllisyy-
den mutta osin myös sosiaaliturvan hoidolle. Vertaisoppimisen ja 
hyvien käytäntöjen etsimisen merkitys säilyy. 

Suomessa taantuman hoito kulutuskysyntää ylläpitävällä vero- 
ja elvytyspolitiikalla, valtiontakauksilla ja velkaantumisella koh-
distaa odotuksia taantuman jälkeisen ajan tasapainottaviin toi-
miin. Samalla seuraavaan nousukauteen valmistautuminen ko-
rostaa kilpailukyvyn merkitystä. Eläkejärjestelmät eri maissa ke-
hittyvät kansallisten tilanteiden ja ratkaisujen oloissa mutta myös 
yhteiseurooppalaisten linjanvetojen seurauksena ja siksi kansain-
välisen kehityksen, vertailujen ja muiden maiden ratkaisujen seu-
ranta on tärkeää.
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Haastava talouskehitys vaikuttaa suomalaiseen eläketurvaan 
useita reittejä. Ensinnäkin osakemarkkinoiden historiallinen ro-
mahdus vuonna 2008 tuotti sijoitustappioita ja heikensi merkittä-
västi työeläkerahastojen pääoman arvoa. Sijoitustuottojen mennyt 
ja tuleva kehitys vaikuttavat osaltaan eläkemaksun korottamispai-
neisiin. Toiseksi heikentymässä oleva työllisyys vähentää maksu-
tuloa, ja yritysten sopeutustoimet saattavat johtaa eläkkeelle joh-
tavien reittien käytön kasvuun. Eläkemenot suurenevat jo yksin 
luonnollisen väestönkehityksen ja korkeampien alkavien eläkkei-
den takia. 

Eläkemaksun korottamisesta on sovittu osana ns. sosiaalitupoa 
vuosien 2011–2014 aikana. Maksun nousupainetta jää tämänkin 
jälkeen ja ohjelmakaudella suhdannetilanne voi nostaa eläketurvan 
rahoitukseen liittyvät kysymykset vielä vahvemmin esille. Tulevan 
eläketurvan kestävyydestä huolehtiminen edellyttää samanaikai-
sesti korkeaa työllisyyttä, hyviä sijoitustuottoja sekä maksujen nos-
toa. Se edellyttää myös eläketurvan tason sopeuttamista elinajan 
pidentymiseen. Tärkeänä mekanismina tulee toimimaan vuoden 
2005 eläkeuudistuksessa sovittu elinaikakerroin, jonka käytöstä 
saadaan ohjelmakaudella kokemusta. ETK:n on pystyttävä tuotta-
maan rahoituksen kestävyyden arviointiin tarvittavaa tietoa, herk-
kyyslaskelmia sekä arvioita eri tekijöiden merkityksestä.

Eläkejärjestelmän kehittäminen, 
eläkeaikeet ja toimien vaikuttavuuden arviointi
Suomessa on pitkään arvioitu väestökehityksen vaikutuksia ja 
julkistalouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Varautumispolitii-
kan keskeisenä linjanvetona on ollut rakenteellisten uudistusten 
toteuttaminen. Eläketurvan näkökulmasta keskiössä on hallituk-
sen ja työmarkkinatahojen keväällä 2009 sopima tavoite eläkkeel-
le siirtymisiän odotteen noususta kolmella vuodella vuoteen 2025 
mennessä. Tavoitteessa etenemistä, ikääntyneiden työllisyysastei-
den kehittymistä ja ihmisten eläkkeellesiirtymisaikeiden muutok-
sia on tutkittava. 

Vuoden 2005 eläkeuudistus ja tehdyt muutokset työnteon kan-
nustimiin ja varhaiselle eläkkeelle siirtymisen reitteihin purevat 
vähitellen ja eläkeaikeita suunnittelevien joukko muuttuu ominai-
suuksiltaan. Ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä löy-
tyy kuitenkin myös rakenteellisista tekijöistä, erityisesti siitä mi-
ten työmarkkinat kehittyvät, miten työpanoksen hinta määräytyy 
ja kuinka työnantajat toimivat. Tutkimuksissa merkittäväksi elä-
keaikeisiin ja –päätöksiin vaikuttavaksi tekijäksi on täsmentynyt 
myös kehitys työelämässä. Työstä pois työntäviä tekijöitä on löy-
detty mm. työntekijöiden työoloista, joustavuuden puutteesta, kii-
reestä ja huonosta johtamisesta. 

Vaikka yhteiskuntapolitiikan keskeisenä tavoitteena on työn-
teon lisääminen, yksilöiden elämässä eläkkeelle siirtymistä koske-
vissa valinnoissa kyse on jonkinlaisesta optimoinnista työn ja va-
paa-ajan välillä. On hyviä perusteita tarkastella ihmisten valintoja, 
eläkeaikeita ja muita eläkepolitiikan kannalta tärkeitä käsityksiä ja 
niihin vaikuttavia tekijöitä yksilötasolta käsin. Ihmisten näkökul-
masta ei useinkaan ole kysymys työstä tai vapaa-ajasta vaan siitä, 
kuinka elämiseen ja arkeen liittyvät moninaiset tavoitteet voidaan 
sovittaa yhteen joustavalla tavalla. Tutkimukselle tämä merkitsee 
siirtymien, joustojen ja osittaisten ratkaisujen haltuunottoa. Tar-
vitaan tutkimustietoa ihmisten omista toiveista ja tavoitteista työn 
ja eläkkeen suhteen. Tätä tietoa on verrattava työnantajien näke-
myksiin.

Edelleen keskeistä työuratavoitteen kannalta on se, miten väes-
tön terveys kehittyy ja jakaantuu ja kuinka työkyky kehittyy usei-
den eri tekijöiden yhteisvaikutuksen tuloksena. Työurien pidentä-
mistä tukevia keinoja mietitään sekä työelämän että eläkepolitii-
kan saralla. Työelämän merkityksen myötä esille noussee vahvem-
min koko työuran huomioiminen, ei vain työelämän loppupään 
valinnat. Samalla eläkkeellesiirtymisiän odotteen rinnalle syntyy 
tilausta työpanoksen kokonaisuutta kuvaaville mittareille. Tarvi-
taan ilmiselvästi tietoa työkyvyn ja työkyvyttömyyden kehitykses-
tä ja riskitekijöistä sekä työssä jaksamista tukevista käytännöistä ja 
toimenpiteistä sekä niiden vaikuttavuudesta. Parhaimmillaan tut-
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kimus tarjoaa myös välineitä toimintojen kehittämiseen. Työhön 
integroivien keinojen, erityisesti työeläkekuntoutuksen, sujumista 
tulee tukea tutkimuksen tuottaman tiedon avulla.

Eläketurvaa koskevan tutkimuksen suuntaamiseen ovat aina 
vaikuttaneet tehdyt muutokset ja niiden seurantatarve. Vuoden 
2005 eläkeuudistuksen keskeisinä tavoitteina oli pidentää työuria, 
kohentaa rahoituksellista kestävyyttä ja yksinkertaistaa järjestel-
mää. Siirtymäaikojen ja käyttöön otettujen uusien instrumentti-
en seurauksena ei ole aivan selvää miten uudistukset ovat onnistu-
neet tavoitteissaan ja kuinka mahdolliset vaikutukset ovat jakaan-
tuneet. 

Ohjelmakaudella on painotettava eläketurvaan jo tehtyjen 
muutosten arviointia samalla kun varaudutaan uusien toimien ar-
viointiin. Erityisesti vuoden 2005 eläkeuudistuksen ja sijoitustoi-
mintaa ohjaavien uudistusten seuranta on tärkeää. Vanhojen elä-
kelakien siirtymäsäännösten poistuminen ohjelmakauden aikana 
tuottaa tilanteen, jossa arviointiasetelmat jonkin verran helpottu-
vat. Samalla ohjelmakaudella tulee olemaan tilastojen koko ajan 
karttuessa mahdollisuudet tuottaa empiiristä tietoa kehityksestä 
uudistusten jälkeen. Erityisesti varhaiseläkereittien käyttö, koke-
mukset joustavasta eläkeiästä, ikääntyneenä tehdyn työn kannus-
timet ja elinaikakertoimen käyttöönotto vaativat tutkimustietoa. 

Lähtökohdat

Eläketurvan merkitys on kiistaton ja väestörakenteen muuttues-
sa tutkimustiedolle on kysyntää. Eläketurvaan liittyvät kysymyk-
set ovat sidoksissa toisiinsa. Taloudellisen kestävyyden kohenta-
minen vaikuttaa eläketurvan tasoon ja työpanoksen lisääminen 
näkyy eläkemenossa ja eläkeaikaisessa toimeentulossa. Pienetkin 
muutokset vaikuttavat monitahoisesti. Siksi yksittäisen muutok-
sen aikaansaaminen edellyttää usein muita samanaikaisia ratkai-
suja tai kokonaisuuksia koskevia sopimuksia. Vastaavasti muutok-
sen arvioinnissa vaikutuksia on arvioitava monipuolisesti. 

Ohjelmakaudella korostuvat erilaiset uudistukset ja niiden vai-
kutusten arvioimisen tarve. Rekisteriaineistojen käytettävyyden 
parantuminen ja ansaintarekisterin luominen ovat helpottaneet 
myös rekistereitä hyödyntävää tutkimusta. Rekistereiden pitkät 
aikasarjat mahdollistavat eläkeuudistusten käyttäytymisvaikutus-
ten tarkastelun ja erilaisia vertailuasetelmia. Rekisterien parempi 
hyödyntäminen ja vaikuttavuusarviointien kasvaneeseen kysyn-
tään vastaaminen vaatii tutkimustoiminnan edellytyksiin panos-
tamista. 

Kaikki tutkimus on lähtökohtaisesti yhteisten tieteellisten pe-
riaatteiden sekä kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden ohjaamaa. 
Kansainvälisyyden, vertailevien näkökulmien ja tulosten suhteut-

tutkimustoiminnan
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ja painoaluEEt 
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tamisen olemassa olevaan yleismaailmalliseen tutkimustietoon 
tulee olla luonteva osa kaikkien painoalueiden tutkimusta. Kan-
sainvälinen verkottuminen edesauttaa tutkimuksen laadun kehit-
tämistä ja lisää ymmärrystä suomalaista eläkejärjestelmää koh-
taan. Ohjelmakaudella pyritään tuottamaan myös vertailevia tut-
kimuksia ja tuomaan esille eri teemoja koskevia kansainvälisiä ko-
kemuksia. Tavoitteena on myös jalostaa jokaiselta painoalueelta 
kansainvälisen mittaluokan kontribuutioita, mihin laadukas oma 
kotimainen työ antaa hyvät mahdollisuudet.

ETK on jo jonkin aikaa tehnyt sekä sosiaali- että taloustieteel-
listä tutkimusta. Tiedontuotannossa on hyödynnetty myös oike-
ustieteellistä, tilastotieteellistä ja vakuutusmatemaattista osaa-
mista. Monipuoliset rekisteritiedot ja kyselyaineistot sekä aineis-
toyhdistelyt mahdollistavat erilaisten kysymysten käsittelyn. Ko-
kemukset monitieteisestä tutkimuksesta ovat hyviä. Eläketurvaan 
liittyviä ilmiöitä on järkevää katsoa erilaisin ottein ja eri tieteen-
alojen näkökulmista. Päätöksenteossa hyödytään siitä, että käytet-
tävissä on monipuolista tutkimusta.

Painoalueet

Vuosina 2010-2014 Eläketurvakeskus keskittyy tutkimustyössään 
kolmelle painoalueelle. Jokaisella painoalueella on paljon tieto-
tarpeita. Painoalueen tutkimusteemat muodostuvat toisilleen lä-
heisessä yhteydessä olevista aiheista ja tutkimuskysymyksistä. Pai-
noalueet ja tutkimusteemat on määritelty eläketurvaan liittyvis-
tä substantiaalisista kysymyksistä ja sidosryhmien tarpeista käsin. 
Tutkimusteemojen määrittäminen on vaatinut myös toteutetta-
vuuteen liittyviä valintoja, erityisesti aineistojen saatavuuteen ja 
tutkimusresursseihin liittyen. Vuosittain harkittavista tarpeisiin ja 
toteutettavuuteen liittyvistä valinnoista syntyvät lopulta ohjelma-
kaudella toteutettavat konkreettiset tutkimushankkeet. Tutkimus-
hankkeita kuvataan tarkemmin etk.fi –verkkosivuilla (www.etk.fi).

Tutkimuksen painoalueet vuosina 2010–2014

työurat ja EläkkEEllE siirtyminEn

EläkkEidEn rahoituksEn kEstävyys

EläkEturvan riittävyys
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Työurien pidentyminen

Eläketurvan kestävän rahoituksen ja eläkkeiden tason vuok-
si työurien pidentyminen on tärkeää. Keskeistä on 60 vuoden 
ikää lähestyvien ja heitä vanhempien työmarkkinakäyttäytymi-
nen. 60-ikävuoden tienoilla kokoaikainen työnteko vähenee työt-
tömyyden, työkyvyttömyyden ja osa-aikatyön lisääntymisen seu-
rauksena selvästi. Toisaalta vanhuuseläkkeelle voi siirtyä oman va-
linnan mukaan 63-68 –vuoden iässä. Tutkimusta tarvitaan sekä 
siitä, moniko jaksaa tai saa jatkaa työelämässä 63 vuoden ikään 
saakka että siitä moniko tämän jälkeen haluaa vielä jatkaa työn-
tekoa. Vaikka työurat loppupäästä pidentyisivät, merkitystä on 
myös sillä, mitä tapahtuu muussa osallistumisessa ja nuorten työl-
lisyydessä. Siksi huomiota tulee suunnata myös koko työuran ai-
kaiseen työssäoloon ja kokonaistyöpanoksen kehittymiseen. 

Terveys, työolot, taloudelliset kannustimet, varallisuus ja per-
hesuhteet vaikuttavat yksilöiden työssä jatkamiseen ja eläkkeel-
le siirtymiseen. Palkansaajien ja yrittäjien välisiä eroja on syytä 
tutkia. Samoin on tutkittava julkisen ja yksityisen sektorin väli-
siä eroja ja kehitystä eri eläkelajeissa. Yksilötason tutkimuksen rin-
nalla on kiinnitettävä huomiota myös työvoiman kysyntään, jon-
ka merkityksestä on toistaiseksi vain vähän tietoa. Työvoiman tar-

1
työurat ja EläkkEEllE

siirtyminEn
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jonnan supistuminen ja työikäisen väestön ikärakenteen vanhene-
minen voivat näkyä työnantajien kokemusten, asenteiden ja toi-
mintatapojen muutoksina.

Työurien pidentämisen pitkäjänteinen kehittäminen vaatii tu-
ekseen muutosten ennakointia ja laskelmia erilaisten politiikka-
vaihtoehtojen vaikutuksista. Tutkimuksessa tämä edellyttää tut-
kimusaineistojen sisältämän yksityiskohtaisen tiedon jalostamis-
ta yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Työurien kehityksen ymmärtä-
miseksi on tähdellistä tietää missä määrin eri tekijät, kuten osa-ai-
kaeläkkeen ja työttömyysputken käytön laajuus, vaikuttavat kehi-
tykseen. Kattava rekisteritieto työurista mahdollistaa tutkimusta.

Työkyvyn edistäminen

Pitkien työurien saavuttaminen edellyttää paitsi vanhuuseläk-
keelle siirtymisen myöhentämistä myös työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtymisen ehkäisyä ja osatyökykyisten työssäkäynnin edistämis-
tä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain noin 9 promillea 
ei-eläkkeellä olevista työeläkevakuutetuista ja valtaosa pysyy työ-
kyvyttömyyseläkkeellä vanhuuseläkeikään asti. Mielenterveyson-
gelmiin perustuvan työkyvyttömyyden lisääntyminen tuo haas-
teita työurien pidentämistavoitteelle siksi, että eläkkeelle siirtyvät 
ovat keskimääräistä nuorempia.  

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään paljon työntekijän 
voimavarojen ja työn kuormittavuuden merkityksestä työkyvyn 
heikkenemiselle ja eläkkeelle siirtymiselle. Toimivien työkyvyt-
tömyyttä ehkäisevien ratkaisujen rakentamiseksi tarvitaan tietoa 
työmarkkinoiden toiminnan ja organisaatioiden käytäntöjen vai-
kutuksesta siihen ketkä, mistä ja miksi siirtyvät työkyvyttömyys-
eläkkeelle.

Työkyvyttömyyseläkejärjestelmää on haluttu kehittää enem-
män työelämään aktivoivaksi. Myös muissa maissa on kiinnitetty 
erityistä huomiota työkyvyttömyyteen liittyvien etuusjärjestelmi-
en toimivuuteen ja etenkin niiden työhön kannustavuuteen. Tut-
kimustietoa tarvitaan esimerkiksi siitä, miten nuorten työkyvyttö-
myyseläkeläisten mahdollinen työpanos olisi saatavissa käyttöön 
tai miten eläkejärjestelmä pystyy tukemaan osatyökykyisten työs-
sä jatkamista. Vertailevan tutkimuksen avulla voidaan löytää myös 
Suomen järjestelmään sopivia työkyvyttömyyden ehkäisyn ja työ-
hön aktivoinnin keinoja. 

On tärkeää seurata työeläkekuntoutuksen kehitystä ja roolia laa-
jemmassa kuntoutuksen ja aktivointitoimenpiteiden kentässä. Työ-
eläkekuntoutuksen toimivuuden tueksi kaivataan tietoa kuntoutus-
prosessin vaiheista, ajoituksesta, keinoista ja vaikuttavuudesta. 
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Eläkemenot ja –maksut

Eläkejärjestelmän menojen ja -maksujen kehityksen seuraaminen 
on olennaisen tärkeää sekä taloudellisen että poliittisen kestävyy-
den näkökulmasta. Väestön ikääntyessä rahoituksen haasteet on 
syytä tunnistaa mahdollisimman aikaisin. 

Suomessa eläkemenot yhdessä rahastoitujen eläkevarojen tuot-
tojen kanssa määrittävät eläkemaksut. Eläkeläisten määrän kasvu 
lisää eläkemenoja. Eliniän kasvun myötä myös eläkeajat pidenty-
vät. Toisaalta työssäkäyvät ikäluokat pienenevät mikä eläkkeiden 
jakojärjestelmäosan suhteen kaventaa eläkkeiden rahoituspohjaa. 
Taloudellista kestävyyttä puolestaan tukevat myönteinen kehitys 
työikäisen väestön määrässä ja työhön osallistumisasteissa, etuut-
ta sopeuttava elinaikakerroin ja hyvä kehitys eläkevarojen sijoitus-
ten tuotoissa. Eri tekijöiden merkitystä ja kehitystä on arvioitava.

Eläketurvakeskuksessa eläkemenojen ja -maksujen pitkän aika-
välin kehitystä arvioidaan ns. PTS-mallilla. Sen avulla tuotetaan 
paitsi peruslaskelmia myös erilaisia vaihtoehtolaskelmia, joissa 
voidaan arvioida esimerkiksi rahastojen tuottojen, työllisyyden ja 
eläkkeelle siirtymisiän muutosten vaikutusta menojen ja maksu-
jen kehitykseen. Stokastiikkaa hyödyntämällä malli mahdollistaa 

EläkkEidEn rahoituksEn
kEstävyys
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myös tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden arvioimista. Mallin 
simulointiin taipuvia ominaisuuksia hyödynnetään tarvittaessa 
myös muunlaisten vaikutusten arviointiin. 

Sijoitustoiminta ja työeläkevarojen tuotot

Rahastoitujen työeläkevarojen sijoittamisessa onnistuminen vä-
hentää maksuun liittyviä nousupaineita. Rahoituksen tutkimuk-
sessa on korostettu sijoitusten strategisen allokaation tärkeyt-
tä. Sijoitussalkun koostumus määrittää tuottoa ratkaisevasti. Me-
nestyksellinen sijoitustoiminta riippuu myös työeläkevarojen si-
joittamiselle asetetuista tavoitteista ja siihen liittyvästä sääntelystä. 
Korkean tuoton tavoitteluun liittyy riskejä, ja on huomioitava se-
kä tuottavuus että turvaavuus. 

Erityisen merkittävää on, miten osakemarkkinoiden kehityk-
seen tulisi suhtautua ja millaisia vaihtoehtoisia sijoituskohteita on 
jatkossa tarjolla ja viisasta hyödyntää. Sijoitusmarkkinoilta odo-
tettavissa olevasta riskilisästä ja tuoton vaihteluista on mahdollis-
ta saada sekä historiaan perustuvaa että mallipohjaista tietoa. Ra-
hoituksen tutkimuksessa tuotettu sijoittamiseen ja tuottoihin liit-
tyvä tieto on tärkeä apuväline sijoittamisen optimaalisen painon 
etsimisessä.

Työeläkejärjestelmän meno- ja maksukehityksen arvioimiseksi 
tarvitaan parasta mahdollista ymmärrystä työeläkemaksun rahas-
toitua osaa koskevasta tuotto-odotuksesta. Samalla työeläkevaro-
jen sijoitustoimintaa itsenäisesti harjoittavat eläkeyhtiöt hyötyvät 
sijoitusallokaatiota ja sijoitusluokkia koskevasta tutkitusta tiedos-
ta. Aihetta koskevaa tietoa voidaan hyödyntää myös sääntelyn ke-
hittämisessä. 

Eläkejärjestelmän taloudellinen 
kestävyys ja oikeudenmukaisuus
Elinkaarensa alku- ja loppuvaiheessa ihmiset kuluttavat tyypilli-
sesti enemmän kuin tuottavat. Tämän mahdollistaa tulojen uudel-
leen allokaatio työikäiseltä väestöltä. Eläkejärjestelmän rahoituk-
sen kestävyyden turvaamiseksi rahoituspohjan on oltava riittävän 
laaja. Rahoituspohjaan vaikuttaa erityisesti työssäkäyvien määrä 
ja työssä pysymisen kannustimet, joihin voidaan vaikuttaa eläke- 
ja veropolitiikalla. 

Lakisääteisen eläkejärjestelmän sitoumusten ohella myös muil-
la julkisen talouden toimenpiteillä jaetaan resursseja sukupolvi-
en välillä. Julkistaloudessa on implisiittisiä sitoumuksia, joiden 
kustannukset eivät näy nykyhetken julkisessa velassa tai valtion-
talouden alijäämässä. Väestön ikääntymisen myötä terveydenhoi-
to- ja hoivamenot nousevat suureen rooliin julkisessa kuluraken-
teessa samaan aikaan kuin työeläkemenot kasvavat. Sukupolviti-
linpidoksi kutsutun menetelmän avulla voidaan arvioida julkis-
ten tulo- ja menorakenteiden sukupolvivaikutuksia väestöraken-
teen muuttuessa. 

Tutkimuksen valossa ikäryhmittäisten tulojen ja kulutuksen 
erotuksena syntyvä elinkaarijäämä ei ole kestävällä tasolla. Rahoi-
tuksen kestävyyttä parantavien vaihtoehtojen arvioimiseksi tarvi-
taan analyysivälineistöä, joka mahdollistaa rahoituksellisen kestä-
vyyden ja mm. sukupolvivaikutusten tarkastelun samassa yhtey-
dessä. Kansantalouden ikäryhmätilit on kehitetty tilinpitojärjes-
telmäksi sukupolvien välisten tulonsiirtojen mittaamiseen. Ikä-
ryhmätilien avulla voidaan arvioida kehitystä ja vaihtoehtoisten 
tasapainotuskeinojen seurauksia. 
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Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo

Eläkepolitiikan tärkein tavoite on riittävän toimeentulon turvaa-
minen. Eläkkeen määrä vaikuttaa yksilön hyvinvointiin. Riittävän 
turvan arvioimista tulee lähestyä monipuolisesti eläkkeiden, käy-
tettävissä olevien tulojen, yksilöiden kokemusten sekä kulutuksen 
ja säästämisen huomioivilla tavoilla. 

Eläketurvan riittävyyttä käsitellään tutkimuskaudella pitkäl-
ti taloudellisen toimeentulon näkökulmasta. Toimeentuloa arvi-
oidaan ennen kaikkea eläkkeiden ja käytettävissä oleviin tuloihin 
vaikuttavien muiden tulojen ja tulonsiirtojen merkityksen huomi-
oivalla tavalla. Erityisen tärkeää on seurata nuorempia työkyvyt-
tömyyseläkeläisiä, kaikkein vanhimpia ja yksin asuvia eläkkeen-
saajia, jotka eläkkeensaajien joukossa nyt ovat taloudellisesti hei-
koimmassa asemassa. 

Eläkkeellä olevien ja eläkkeelle jäävien tulojen kehitystä tarkas-
tellaan paitsi suhteessa työssä olevien tuloihin myös henkilön elä-
kettä edeltäviin omiin tuloihin. Lisäksi tutkitaan eläkkeelle jää-
neiden toimeentulon kehittymistä eläkkeellä olon aikana. Tarkas-
telut pohjautuvat pitkälti eläkerekistereistä saataviin tietoihin ja 

EläkEturvan riittävyys
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ns. tulonjaon kokonaisaineistoon, joka pitkittäisaineistona tarjo-
aa mahdollisuuden täydentää tulonjakotutkimusta tuloliikkuvuu-
della. Suomessa asuvien eläkeläisten toimeentuloa verrataan mui-
den maiden eläkeläisten tilanteeseen eurooppalaisen tulo- ja elin-
oloaineiston (EU-SILC) avulla.

Eläkkeiden ja käytettävissä olevien tulojen lisäksi on säännöl-
lisin väliajoin syytä tarkentaa kuvaa eläkeläisten toimeentulosta 
myös kulutuksen, säästämisen ja varallisuuden merkitystä huomi-
oimalla. Eläketurvan riittävyyden kannalta on tärkeää tutkia mi-
ten eläkeläisten kulutus poikkeaa työssäkäyvien kulutuksesta ja 
muuttuuko se. Eläkkeensaajien taloudelliseen toimeentuloon vai-
kuttavat erityisesti asumisen kustannukset ja subventoitujen jul-
kisten palveluiden kehitys. Ajoittain on hyvä tarkastella myös elä-
keläisten kokemuksia omasta taloudellisesta tilanteestaan.

Eläketurvan muutossuuntien 
ja sosiaalisen kestävyyden ennakointi
Euroopan komission tavoitteena on pyrkiä ohjaamaan jäsenmai-
den kansallista eläkepolitiikkaa sellaiseen suuntaan, että se tu-
kee julkisen talouden kestävyyttä, korkeaa työllisyyttä ja sosiaalis-
ta koheesiota. Eurooppalaisen yhteistyön merkityksen seuranta ja 
arviointi Suomen työeläkejärjestelmän näkökulmasta on tärkeää. 

Monissa maissa on viime vuosina tehty huomattavia toiminta-
periaatteiden muutoksia eläkejärjestelmiin. Merkittäviä muutok-
sia ovat olleet esimerkiksi siirtyminen etuusperusteisista maksu-

perusteisiin eläkejärjestelmiin, erilaiset automaattiset mekanismit, 
joilla eläkkeiden tasoa mukautetaan odotettavissa olevaan eläk-
keen maksuaikaan, sekä painopisteen siirtäminen lakisääteisestä 
eläketurvasta enemmän yksilölliseen eläkesäästämiseen perustu-
viin eläkejärjestelyihin. Eläkeuudistuksia on seurattava, ja on hyö-
dyllistä ajoittain tuottaa vertailevaa tietoa eri maiden institutio-
naalisista ratkaisuista sekä arvioita niistä saaduista kokemuksista.

Suomalaisen eläkejärjestelmän kestävyyden arvioimiseen kuu-
luu tulevan kehityksen ennakointi myös eläkkeiden osalta. Tarvi-
taan tietoa siitä, minkä tasoista toimeentuloturvaa eläkejärjestel-
mät tuottavat tuleville sukupolville. Tutkimuskaudella jatketaan 
arvioiden tekemistä eläketason kehityksestä ja eläkkeiden ostovoi-
man kasvusta, mm. siitä, miten keskimääräinen työeläke kehittyy 
suhteessa ansiotasoon ja miten elinaikakerroin vaikuttaa. Väestö-
ryhmien välisten erojen ja erilaisten työmarkkinapolkujen vaiku-
tuksen huomioiminen parantaisi kestävyysarviointien tietopoh-
jaa. Eläkejakauman tulevaa kehitystä pyritään arvioimaan ansioi-
ta koskevan rekisteritiedon perusteella. 

Eläkejärjestelmän sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu yksilöi-
den luottamus turvan riittävyyteen ja eläkejärjestelmän vakauteen. 
Väestökyselyillä seurataan ihmisten käsityksiä eläkkeiden tasosta 
ja niiden riittävyydestä, mutta myös heidän arvioitaan eläkepoli-
tiikasta ja eläkejärjestelmän tulevaisuudesta. Työeläkejärjestelmän 
kannalta on tärkeää ajoittain saada tietoa siitä, miten kotitalouksi-
en yksityinen eläkesäästäminen ja työnantajien järjestämä lisäelä-
keturva kehittyvät. 
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