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Eläketurvakeskuksen tutkimus tuottaa luotettavaa ja ajan-
tasaista tietoa päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja kan-
salaisille eläkejärjestelmän toimivuudesta, eläkepoliittisten 
toimien vaikuttavuudesta ja uudistuksille asetettujen tavoit-
teiden toteutumisesta. 

Eläketurvakeskuksessa tehdään riippumatonta empiiristä so-
siaali- ja taloustieteellistä tutkimusta. Monitieteisen tutkimuk-
sen kohteena ovat eläketurvan kokonaisuus ja siihen liittyvät 
teemat. Toimintaan sisältyy sekä pitkäjänteisiä tutkimushank-
keita että päätöksentekoa välittömästi palvelevaa tutkimus-
ta. Aktiivinen tutkimusyhteistyö ja viestintä ovat keskeinen 
osa tutkimustoimintaa. 

Tutkimustoiminta on Eläketurvakeskuksen lakisääteinen teh-
tävä. Tutkimus perustuu monivuotiseen ohjelmaan, joka kuvaa 
tutkimustoimintaa ja sen sisällöllisiä painoalueita eläketurvan 
lähivuosien kehittämisen kannalta tärkeissä kysymyksissä.

Eläketurvakeskuksen tutkimus
toiminta tukee eläketurvan 
arviointia ja kehittämistä 
koskevaa päätöksentekoa
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Väestön ikääntyessä eläkejärjestelmiä on uudistettu viime vuo-
sikymmeninä useissa maissa. Suomessa edellinen eläkeuu-
distus tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Tutkimustiedolla on 
keskeinen merkitys uudistuksen tavoitteiden seurannassa. 

Eläkejärjestelmää tarkastellaan entistä enemmän työllisyyden 
näkökulmasta ja osana julkista taloutta. Työssä ja eläkkeellä 
vietetyn ajan kehityksen tarkastelu on oleellista sekä kestä-
vyyden että eläkeuudistuksen arvioinnin näkökulmasta. Tar-
kastelussa on tärkeä huomioida sukupuolten, sukupolvien ja 
sosioekonomisten ryhmien väliset erot.

Eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat eläkelainsäädännön lisäk-
si monet muut tekijät, kuten työkyky, työolot, työntekijöiden 
ja työnantajien asenteet sekä erilaiset toimet, joilla pyritään 
tukemaan työssä pysymistä. Tutkimusta tarvitaan eri tekijöi-
den vaikutuksista työssä pysymiseen ja eläkkeelle siirtymi-
seen. Tutkimusta tarvitaan myös niistä työelämän ja työllisyy-
den muutoksista, jotka vaikuttavat työhön osallistumisen ja 
ansioiden kautta eläketurvaan. 

Taloudellisesti ja sosiaalisesti  
kestävä eläketurva 
ikääntyvässä Suomessa
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Eläketurvan sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu eläkkeiden riit-
tävyyden lisäksi kansalaisten luottamus eläkejärjestelmään. 
Eläkejärjestelmä turvaa toimeentulon jo joka kolmannelle 
suomalaiselle aikuiselle. Väestön ikääntyessä eläkkeensaa-
jien osuus kasvaa, ja kysymys eläkeläisten toimeentulosta on 
entistäkin tärkeämpi. Tieto siitä, miten eläketurva suojaa elä-
keajan toimeentuloon liittyviltä riskeiltä, on keskeistä. Tässä 
väestöryhmittäiset vertailut ovat tärkeitä muun muassa suku-
puolten väliset erot ja maahanmuuttajien eläketurva. 

Mikäli eläkejärjestelmää ei tunneta tai siihen ei luoteta, järjes-
telmän kestävyys joutuu koetukselle. Tutkimus kansalaisten 
eläkkeitä koskevista näkemyksistä on siksi oleellista. Koska 
muutokset myös muussa sosiaaliturvassa ja kansaneläke-
järjestelmässä voivat vaikuttaa työeläkejärjestelmän legiti-
miteettiin, kokonaisvaltainen tutkimus eläketurvan sosiaali-
sesta kestävyydestä on tärkeää.  

Eläkejärjestelmä on taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti mer-
kittävä instituutio, jolla on vaikutuksia koko julkisen talou-
den toimintaan. Samalla taloudellisen ympäristön muutok-
set heijastuvat eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyteen. 
Työeläkejärjestelmän menojen ja -maksujen kehityksen seu-
raaminen ja arviot niihin kohdistuvista muutospaineista ovat 
olennaisia taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen kestävyy-
den näkökulmasta. 

Eläketurvan rahoituksen kestävyys on korostunut alentuneen 
syntyvyyden ja matalan korkotason myötä. Molemmat tekijät 
haastavat eläkejärjestelmän pitkän aikavälin rahoitusnäkymiä. 
Väestörakenteen muuttuessa ja työikäisten määrän laskies-
sa sijoitusvarallisuuden tuotoilla on entistä suurempi merki-
tys eläkkeiden rahoituksessa, joten eläkevaroihin ja sijoitta-
miseen liittyvä tieto on tarpeen.
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Vuosina 2020–2024 Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminta 
keskittyy neljälle painoalueelle: työurat ja niiden kehitys, eläk-
keelle siirtyminen, eläketurvan riittävyys ja eläkejärjestelmän 
taloudellinen kestävyys. Teemat ovat eläketurvan keskeisim-
piä ja ajankohtaisimpia kysymyksiä ja sidoksissa toisiinsa.  

Ohjelmakaudella painottuu eläkeuudistusten arviointi, kes-
keisimpänä vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutusten 
seuranta. Uudistusten vaikutuksia arvioidaan kaikilla paino-
alueilla. Muita painoalueita läpileikkaavia ja yhdistäviä tee-
moja ovat väestöryhmittäiset, sosioekonomiset, sukupuolten, 
ikäryhmien ja alueiden väliset erot, sekä kansainväliset vertai-
lut. Kansainvälisillä vertailuilla pystytään asettamaan suoma-
lainen järjestelmä laajempaan viitekehykseen ja tuottamaan 
relevanttia tietoa muiden maiden ratkaisuista.  

Kunkin painoalueen tutkimuksissa tarkastellaan yhteiskun-
nallisia eläkejärjestelmään keskeisesti yhteydessä olevia 
muutoksia, kuten työn ja työurien muutoksia sekä väestö-
muutoksia. Tutkimuksissa pyritään huomiomaan pidemmän 
aikavälin kehitys. 

TUTKIMUKSEN PAINOALUEET 2020–2024:  

Tutkimusta eläketurvan  
keskeisistä kysymyksistä

TUTKIMUKSEN PAINOALUEET
03

Eläketurvan
riittävyys

Työurat 
ja niiden kehitys

Eläkkeelle
siirtyminen

Eläke
järjestelmän 
taloudellinen

kestävyys

2020 2024
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työllisyysasteen nostamisesta. Tietoa tarvitaan esimerkiksi 
eri eläkelajeille siirtyneiden työurien pituuksista. 

Tutkimuksen kohteena on myös työuran alku- ja keskivaihe. 
Työuran alussa merkittävä vaihe on työmarkkinoille kiinnit-
tyminen. Työuraan voi sisältyä eri syistä johtuvia katkok-
sia. Tieto ansiotyön ulkopuolisten jaksojen yleisyydestä ja 
jakautumisesta eri väestöryhmissä sekä katkosten jälkei-
sestä työurasta on merkittävää eläketurvan kannalta. Huo-
mionarvoista on myös ansiotulojen kehitys työuran aikana 
ja epätyypillisen työn merkitys. 

Työura ei enää välttämättä pääty eläkkeelle siirtymiseen. 
Aiempaa useampi eläkettä saava työskentelee eläkkeen 
ohella. Ohjelmakaudella tutkitaan eläkkeen ja työn rinnak-
kaisuuden yleisyyttä ja syitä sekä eläkkeen rinnalla työs-
kentelyssä tapahtuneita muutoksia. 

Työuran pituus ja ajoittuminen sekä työuran aikaiset an-
siot vaikuttavat eläketurvan tasoon. Työurilla on vaikutuk-
sia myös eläkejärjestelmän taloudelliseen kestävyyteen. 
Yhteiskuntapoliittiset tavoitteet työurien pidentämisestä 
ja työllisyysasteen nostosta lisäävät aihetta koskevan tut-
kimustiedon tarvetta. Tutkimusta tarvitaan työurien pituu-
desta ja rakenteesta, ansiotuloista sekä niissä tapahtuvis-
ta muutoksista ja väestöryhmittäisistä eroista lyhyemmällä 
ja pidemmällä aikavälillä.

Ohjelmakaudella tuotetaan ajantasaista tietoa työurien pi-
tuudesta ja ajoittumisesta sekä kehitetään työurien mittaa-
mista. Tähän liittyen selvitetään vaihtoehtoisia tapoja ku-
vata työuria ja niiden pituutta. 

Keskeinen tutkimuksen osa-alue on vanhimpien työikäis-
ten työmarkkinoille osallistuminen ja työuran päättyminen. 
Näihin ikäryhmiin liittyy yhteiskuntapoliittisia odotuksia 

Tutkimusta työurista
ja niiden kehityksestä

1. TUTKIMUKSEN PAINOALUEET 

Ajantasaista 
tietoa työurien 
kehityksestä
väestö- 
ryhmittäin

Tutkimusta
eläketurvan
kannalta
merkittävistä 
työuran
vaiheista ja 
muutoksista
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Eläkkeelle siirrytään erilaisia reittejä pitkin. Niihin vaikut-
tavat yksilölliset tekijät ja eläkejärjestelmän säännöt, ku-
ten vanhuuseläkeikään liittyvät joustot. Eläkkeelle siirtymi-
sen ajankohdan ja eläkelajin tutkimus antaa tietoa työurien 
pidentymisestä sekä eri eläkelajien, kuten työkyvyttömyy-
seläkkeen tai osittaisen vanhuuseläkkeen, yleisyydestä.

Ohjelmakaudella tutkitaan eläkkeelle siirtymistä eläkela-
jeittain ja väestöryhmittäin sekä arvioidaan vuoden 2017 
eläkeuudistuksen vaikutuksia. Toteutuneen eläkkeelle siir-
tymisen ohella tarkastelussa ovat väestön eläkeaikeet ja 
niissä tapahtuneet muutokset sekä aiotun ja toteutuneen 
eläkeiän välinen yhteys. Kuvailevien tarkastelujen lisäksi 
selvitetään eri tekijöiden vaikutuksia eläkeaikeisiin ja eläk-
keellejäämispäätökseen. Tarkastelun kohteena on eläkejär-
jestelmän kannustimien vaikutus eläkkeelle siirtymiseen 
ja se, miten nämä vaikutukset eroavat väestöryhmittäin. 

Myös työpaikkaan liittyvät tekijät vaikuttavat osaltaan pää-
töksiin. Tarkastelussa ovat työpaikkatason tekijöiden yh-

Tutkimusta eläkkeelle 
siirtymisestä

teys eläkkeelle siirtymiseen ja työnantajien näkemykset 
muun muassa ikääntyvästä työvoimasta ja eläkejärjestel-
män ikärajoista.

Monen työura päättyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymi-
seen. Kaudella tutkitaan työkyvyttömyyseläkkeiden alka-
vuutta, hakemista ja hylkäysosuuden ajallista muutosta ja 
väestöryhmittäisiä eroja sekä näiden vaikutusta työkyvyt-
tömyyseläkkeellä olevien määrään. 

Lisäksi tarkastellaan terveyden, työkyvyn ja työolojen yh-
teyttä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Tutkimusta 
tuotetaan myös sairausryhmittäisistä eroista. Työkykyä tu-
keviin toimiin, kuten ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää 
tutkimusta lisätään. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä 
ennustavien tekijöiden lisäksi tarvitaan tietoa eläkkeelle 
siirtymisen prosessista ja eläkettä hakeneiden vaiheista 
sekä työnantajan roolista työkyvyttömyyden ehkäisyssä. 

Vuoden 2017 
eläkeuudistuk-
sen vaikutusten 
seuranta Työkyvyttömyys-

eläkkeen 
alkavuuden 
muutokset ja 
työ kyvyn ja 
sitä tukevien
toimintojen 
arviointi

2. TUTKIMUKSEN PAINOALUEET 
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Tutkimusta eläketurvan
riittävyydestä

3. TUTKIMUKSEN PAINOALUEET 

Eläketurvan ensisijainen tehtävä on toimeentulon turvaa-
minen eläkkeellä olon aikana. Ohjelmakaudella tutkitaan 
eläketurvan tasoa ja eläketurvan kehittämisen kannalta 
keskeisiä eläkelajeja ja väestöryhmiä.

Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen saajien ohella tut-
kitaan myös osittaista vanhuuseläkettä ja työuraeläkettä 
saavia ja heidän toimeentuloaan. Väestöryhmistä tarkas-
tellaan sukupuolten, sosioekonomisten ryhmien ja suku-
polvien välisiä eroja eläkeajan toimeentulossa. 

Eläkeaika on usein vuosien jopa vuosikymmenten mittai-
nen elämänvaihe, joka sisältää toimeentulon näkökulmas-
ta erilaisia ajanjaksoja. Keskeinen kysymys on, miten elä-
keläisten toimeentulo muuttuu eläkkeelle siirryttäessä ja 
miten se säilyy vuosikymmenien ajan. Kaudella toteute-
taan yksilötason pitkittäistarkasteluja eläkeläisten tulota-

son muutoksista sekä uusitaan eläkeläisväestön toimeen-
tulokysely, jolla saadaan monipuolista tietoa eläkeläisten 
koetusta toimeentulosta ja sen kehityksestä. 

Toimeentulon riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti tulojen 
perusteella. Tutkimuksen kohteena ovat sekä kokonaiselä-
ke että laajemmin muut kotitaloudet tulot. Eläkeläisten 
toimeentuloa tutkitaan lisäksi kulutuksen ja subjektiivis-
ten toimeentulokokemusten näkökulmasta. Tutkimukses-
sa huomioidaan myös muita keskeisiä toimeentuloon vai-
kuttavia tekijöitä, kuten kotitalouden koko, asumistilanne 
ja velkaantuminen. 

Ohjelmakaudella seurataan työikäisten eläketurvan tun-
temusta sekä näkemyksiä eläketurvan riittävyydestä, kes-
tävyydestä ja eläkejärjestelmän keskeisistä periaatteista.  

Toimeentulon 
muutokset
eläkeaikana

Suomalaisten 
näkemykset 
eläketurvasta 
ja eläketurvan 
tunteminen
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Tutkimusta eläkejärjestelmän 
taloudellisesta kestävyydestä

4. TUTKIMUKSEN PAINOALUEET 

Pitkän aikavälin
laskelmia ja
skenaarioita 
eläkemenoista
ja -maksuista

Kansanvälisiä 
tarkasteluja
eläkevaroista

Eläketurvakeskus on tuottanut säännöllisesti tietoa eläke-
menojen ja -maksujen sekä eläke-etuuksien tulevasta kehi-
tyksestä pitkän aikavälin suunnittelumallilla, PTS-mallilla, 
sekä eläkkeiden ELSI-mikrosimulointimallilla. Ohjelmakau-
della jatketaan pitkän aikavälin ennusteiden julkaisemis-
ta. Peruslaskelmien lisäksi malleilla tehdään myös erilai-
sia vaihtoehtolaskelmia esimerkiksi eläkevarojen tuottojen, 
työllisyyden ja väestökehityksen vaikutuksista menojen ja 
maksujen kehitykseen. 

Eri tekijöihin kuten väestörakenteen kehitykseen liittyvää 
epävarmuutta arvioidaan aiempaa enemmän. Laskelmis-
sa pidetään esillä myös sukupolvinäkökulma. Lisäksi tuo-
tetaan arvioita laskelmista ja laskentamenetelmistä.

Säännöllisten pitkän aikavälin laskelmien lisäksi tehdään 
vaikutusarvioita ehdotetuista muutoksista eläkejärjes-

telmään ja laaditaan EU:n yhteisillä oletuksilla tehtävät 
AWG-laskelmat työeläkejärjestelmän osalta.

Ohjelmakaudella parannetaan valmiuksia analysoida elä-
keturvan yhteyksiä sosiaaliturvan kokonaisuuteen ja julki-
seen talouteen. Lisäksi tuotetaan tietoa työeläkejärjestel-
män sijoitustoiminnasta.

Monet eläketurvan rahoitukseen liittyvät haasteet, mu-
kaan lukien alentunut syntyvyys ja matala korkotaso, ovat 
luonteeltaan maailmanlaajuisia ilmiöitä. Ohjelmakaudel-
la toteutetaan kansainvälisiä tarkasteluja eläketurvan ra-
hoituksen kannalta keskeisistä kysymyksistä, kuten eläke-
varojen ja sijoitustuottojen kehityksestä. Ohjelmakaudella 
tuotetaan tietoa automaattisista vakauttajista yhtenä kei-
nona vahvistaa eläkejärjestelmien taloudellista kestävyyttä. 



20 21

Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminnan vahvuus on empiiri-
sessä, monipuolisia ja kansainvälisesti ainutlaatuisia aineisto-
ja hyödyntävässä tutkimuksessa. Monissa tutkimushankkeis-
sa käytetään Eläketurvakeskuksen laajoja rekisteriaineistoja. 
Ohjelmakaudella kehitetään rekisteritietojen käyttöä ja ediste-
tään tulorekisteritietojen hyödyntämistä tutkimustoiminnassa. 

Tutkimustoiminnassa kerätään myös kyselyaineistoja. Rekis-
tereiden ja kyselyiden yhdistelmiin perustuvat tutkimukset 
mahdollistavat korkeatasoisen tutkimuksen ja ilmiöiden mo-
nipuolisen tarkastelun. Näiden ohella tutkimustyössä käyte-
tään muualta, kuten Tilastokeskuksesta ja Eurostatilta, han-
kittuja aineistoja. Ohjelmakaudella eläketurvan arviointi- ja 
kehitystyössä otetaan käyttöön Suomen henkilövero- ja sosi-
aaliturvajärjestelmää mallintava SISU-mikrosimulointimalli. 

Korkeatasoisen tutkimustoiminnan ydin on henkilöstön osaa-
minen ja ammattitaito, jota kehitetään tukemalla henkilöstön 
kouluttautumista ja tutkijanuraa. Valtaosa Eläketurvakeskuk-
sen tutkimuksesta on vertaisarvioitua. Eläketurvakeskus on 

Korkeatasoista empiiristä  
tutkimusta ja aktiivista  
tutkimusyhteistyötä

04
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sitoutunut tutkimustoiminnassaan noudattamaan tutkimus-
eettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käy-
tännöstä sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ver-
taisarviointitunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. 

Aktiivinen tutkimusyhteistyö yliopistojen ja muiden tutkimus- 
ja asiantuntijalaitosten kanssa on tärkeä osa tutkimustoimin-
taa. Ohjelmakaudella pyritään edistämään muualla tehtävää 
eläketutkimusta. Eläketurvakeskus muun muassa rahoittaa 
vuosittain muutamaa eläkejärjestelmän arviointiin ja kehit-
tämiseen liittyvää tutkimushanketta ja luovuttaa aineistoja 
tutkimuskäyttöön. Ohjelmakaudella jatketaan myös vieraile-
van tutkijan käytäntöä.  

Ohjelmakaudella kansainvälinen tutkimusyhteistyö pidetään 
tiiviinä ja pyritään edelleen suunnitelmallisesti vahvistamaan 
suomalaisen eläkejärjestelmän ja Eläketurvakeskuksen tutki-
muksen kansainvälistä tunnettavuutta. Tutkimusohjelmakau-
della jatketaan kansainvälisten seminaarien järjestämistä. 

Tutkimustoiminnan viestintä
Välitämme tutkimustietoa ja toimimme asiantunti-
jana päätöksentekoa tukevissa elimissä, julkisessa 
keskustelussa sekä kotimaisissa ja kansainvälisis-
sä tutkimus- ja asiantuntijaverkostoissa. 

Kehitämme uusia tapoja tutkimustiedon jakamiseksi.

Kehitämme edelleen avoimen julkaisemisen periaat-
teen mukaista rinnakkaistallenteen julkaisemista.  



Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

www.etk.fi
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