
Miksi julkisella sektorilla aiotaan myöhemmin 
vanhuuseläkkeelle kuin yksityisellä?
Noora Järnefelt ja Satu Nivalainen

Joustava vanhuuseläkeikä (63–68 vuotta) sallii yksilöiden valita eläkkeelle siirtymisensä ajankohdan. 
Viime vuosina aikeet siirtyä myöhemmin eläkkeelle ovat yleistyneet julkisella sektorilla. Yksityisellä sek-
torilla tätä ei ole tapahtunut. Mikä selittää sektoreiden välistä eroa?

 
Mitä aiheesta tiedettiin ennestään

• Taloudelliset kannustimet myöhentävät eläkkeelle siirtymistä.
• Osalla julkisen sektorin palkansaajista on muita suurempi taloudellinen kannustin lykätä vanhuuseläk-

keelle siirtymistä.
• Heillä on korkea henkilökohtainen eläkeikä, johon saakka työskentelystä saa lisäeläkettä sen lisäksi, et-

tä 63–68-vuotiaana työskentelystä saa korotetun eläkekarttuman.
• Työolojen yhteydestä vanhuuseläkkeelle siirtymisen lykkäämiseen tiedetään hyvin vähän.
• Julkisen ja yksityisen sektorin työolot saattavat erota tavalla, joka liittyy eläkeaikeisiin.

Vanhuuseläkeikää koskevat säännöt ja 
kannustimet lykätä eläkkeelle siirtymistä.

Yksityinen sektori

Julkinen sektori

Joustava eläkeikä 
63–68 v

Joustava eläkeikä 
63–68 v

Ammatillinen 
eläkeikä alle 63 v 

Henkilökohtainen 
eläkeikä 64 v 

Henkilökohtainen 
eläkeikä 65 v

Korotettu karttuma 4,5 % 
vuotuisista ansioista

 

Ei kannustinta

Korotettu karttuma + 4–6 % 
eläkekertymästä 

Korotettu karttuma + 2 % 
eläkekertymästä 

Mitä uutta tässä tutkimuksessa selvisi

• Taloudellinen kannustin vaikuttaa eläkeaikeita myöhentävästi, mutta vain jos etu on merkittävä 
suhteessa vaadittuun lisätyöskentelyyn. 

• Julkisella sektorilla aiotaan myöhemmin eläkkeelle silloinkin, kun kannustimet ovat samat kuin 
yksityisellä sektorilla.

• Yksityisellä sektorilla joka kolmannen työpaikalla on hiljattain toteutettu irtisanomisia ja irtisano-
miset vähentävät jäljelle jääneiden aikeita myöhentää eläkkeelle siirtymistä.

• Ikääntyvien työssä pysymistä tukeva henkilöstöpolitiikka myöhentää eläkeaikeita merkittävästi 
molemmilla sektoreilla.

Arvelee jäävänsä eläkkeelle 64-vuotiaana tai vanhem-
pana, osuus (%) 50–62-vuotiaista palkansaajista. 

Järnefelt, Noora & Nivalainen, Satu: Miksi julkisella sektorilla aiotaan myöhemmin eläkkeelle kuin yksityisellä? Teokses-
sa Järnefelt, Noora (toim.) Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä, Eläketurva-
keskuksen tutkimuksia 08/2016.
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Lähde: Työolotutkimukset 2008 ja 2013.
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