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Eläkeaikomukset ja eläkkeellesiirtyminen

Seurantatutkimus Joustava eläkeikä -tutkimuksen aineistosta

Tutkimuksessa tarkastellaan Beehrin malliin perustuen eläketapahtumaa prosessina, jossa 
eläkkeellesiirtymistä edeltävät eläkeajatukset. Tutkimuksessa selvitetään eläkeaikeiden to-
teutumista ja sitä, mitkä tekijät selittävät yhtäältä työssäjatkamisen aikomuksia ja toisaalta 
varsinaista eläketapahtumaa. Tutkimuksessa kysytään myös, onko kannustinkarttumalla mer-
kitystä eläkkeellesiirtymisen myöhentäjänä. 

Rekisteritietoon perustuva seurantatutkimus osoittaa eläkkeellesiirtymisen myöhentyneen 
siitä, mitä suunniteltiin. Eläkkeelle on jääty vuoden 2006 loppuun mennessä hieman hitaam-
paan tahtiin kuin syksyllä 2003 tehdyssä kyselyssä arveltiin. Näistä eroista huolimatta eläke-
aikomukset ennustivat myöhempää eläkkeellesiirtymistä. Eläkeaikomukset toteutuivat sitä 
paremmin, mitä myöhempään ikään ne kohdistuivat. 

Työssäjatkamisen aikomuksiin liittyivät tilastollisissa malleissa johdonmukaisimmin suku-
puoli, työkyky, psyykkinen kuormittuminen ja työnantajan suhtautuminen ikääntyviin työnte-
kijöihin. Työssäjatkamisen aikomukset olivat yleisempiä, jos oli miespuolinen, työkykyinen, 
psyykkistä kuormitusta ei esiintynyt ja työnantaja tuki ikääntyvien työntekijöiden työsken-
telyä vanhuuseläkeikään asti. Työnantajan järjestämän lisäeläketurvan piiriin kuuluminen, 
hyväksi arvioitu toimeentulo eläkeaikana, tieto tulevan vanhuuseläkkeen suuruudesta ja työs-
kentely henkilömäärältään suuressa yrityksessä liittyivät puolestaan suunnitelmiin varhentaa 
eläkkeelle jäämistä.   
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Eläketurvakeskus
P E N S I O N S S K Y D D S C E N T R A L E N

Varsinaiseen eläkkeellesiirtymiseen vaikuttivat iän ja sukupuolen ohella sekä työhön että ta-
loudellisiin tekijöihin liittyvät asiat. Vanhimmat palkansaajat sekä miehet olivat työssä vä-
hintään 63-vuotiaaksi. Lyhyt työura, huono työkyky ja työnantajan järjestämä lisäeläketurva 
puolestaan aikaistivat eläkkeellesiirtymistä. Eläkkeellesiirtyminen 63 vuoden iän jälkeen oli 
yleisempää vanhimmilla työntekijöillä ja naisilla. Lisäksi työn kokeminen tärkeimpänä elä-
mänalueena, työnantajan myönteinen suhtautuminen työssäjatkamiseen ja kannustinkarttuma 
myöhensivät eläkkeellesiirtymistä. Havaittu tulos kannustinkarttuman osalta kertoo, että vuo-
den 2005 eläke uudistus ohjaa eläkkeellesiirtymistä tavoitteen suuntaisesti. 

Tutkimusaineistona on Joustava eläkeikä -hankkeen kyselyaineisto (n = 1 357) yksityis alojen 
palkansaajista. Kyselyaineistoon on liitetty vuosien 2003–2006 eläketapahtumia koskevat 
rekisteritiedot. Tilastollisena analyysimenetelmänä käytettiin logistista regressioanalyysiä, 
jossa selitettävinä muuttujina olivat aiottu eläkeikä, halukkuus työskennellä 63 ikävuoden jäl-
keen 4,5 prosentin kannustinkarttuman ansiosta, halukkuus työskennellä eläkeaikana ja varsi-
nainen eläkkeellesiirtyminen. Selittäjinä oli sosiodemografisten tekijöiden lisäksi työoloja ja 
yksilön eläkejärjestelyjä kuvaavia muuttujia. 


