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Yksityisen sektorin
työeläkeuudistus1

Seija Ilmakunnas
VTT, tutkimuspäällikkö

Eläketurvakeskus

Työmarkkinajärjestöjen välinen sopimus yksi-
tyisalojen työeläkkeiden kehittämisestä syntyi
marraskuussa 2001. Se jäi tuolloin kuitenkin
eräiltä keskeisiltä osiltaan avoimeksi, mutta
syyskuussa 2002 järjestöjen eläkepaketti nivot-
tiin kiinni. Tuolloin sopimusta täydennettiin
mm. eläkepalkan laskentamallia koskevalla rat-
kaisulla. Niin ikään sovittiin myös ns. elinaika-
kertoimen käyttöönotosta. Näiden neuvottelu-
tulosten pohjalta hallitus antoi eduskunnalle
esityksen yksityisen alan eläkeuudistukseksi.

Sopimusta on luonnehdittu jopa merkittä-
vimmäksi eläkeuudistukseksi sitten työeläkejär-
jestelmän synnyn. Tällaista laajaa uudistuspa-
kettia voidaan ja tuleekin arvioida monesta eri
suunnasta. Tässä artikkelissa esillä ovat eläke-
sopimuksen lähtökohdat, sopimuksen osat ja
myös ennakkoarvioinnit koko eläkepaketin ta-
loudellisista vaikutuksista. Pitäytymistä talou-
dellisiin vaikutuksiin sanelee mm. uudistuksen
laajuus ja siitä johtuva arviointitehtävän vaati-

vuus (ks. oheinen asetelma uudistuksen osis-
ta). Esimerkiksi eläkemeno- ja eläkemaksuar-
viot edellyttävät monen eri tekijän läpikäyntiä,
sillä suureen uudistuspakettiin kuuluu sekä
osia, jotka laskevat menoja että myös tekijöitä,
jotka kasvattavat menoja. Lisäksi on otettava
huomioon uudistusten aikaansaamat ns. käyt-
täytymismuutokset eli arvioitava se, miten eläk-
keelle siirtymisikä kehittyy uudistusten seu-
rauksena. Mitä myöhemmin eläkkeelle siirry-
tään, sitä parempi rahoituspohja tulevilla eläk-
keillä säilyy ja toisaalta eläkkeellä oloaika lyhe-
nee.

Esillä ovat vaikutukset mm. eläkkeelle siir-
tymisikään, eläkemenoihin ja eläkemaksuihin.
Nämä taloudelliset kysymykset nousevat tois-
tuvasti esiin esimerkiksi silloin, kun eläkejär-
jestelmän ulkopuolella arvioidaan hyvinvointi-
valtion tulevaisuutta väestön ikääntyessä. Itse
eläketurvan kannalta eläkejärjestelmän talou-
dellisen kestävyyden varmistaminen on tieten-
kin myös olennainen asia.

Vaikutusarvioinneissa kysymys on ennen
kaikkea pitkän aikavälin vaikutuksista. Eläke-
sopimukset eroavat mm. valtion budjetin yh-
teydessä sovittavista uudistuksista siinä, että

1 Perustuu Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
2.10.2002 pidettyyn esitelmään.
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eläkeuudistuksilla tyypillisesti tähdätään pi-
kemminkin tuleviin vuosikymmeniin kuin vai-
kutetaan välittömästi lähivuosien tilanteeseen.
Eläkepolitiikassa muutokset pyritään tekemään
niin, että ne ovat tiedossa etukäteen, jolloin nii-
hin on mahdollista myös varautua etukäteen.
Tämä merkitsee asteittaista voimaantuloaika-
taulua ja esimerkiksi sitä, että jo saavutettuihin

eläkeoikeuksiin ei puututa. Samalla reformien
vaikutuksetkin, niin taloudelliset kuin muut-
kin, näkyvät vasta ajan kanssa. Osa nyt sovi-
tuista eläkeuudistuksista vaikuttaa täydellä voi-
mallaan ennen kaikkea hiljattain työmarkki-
noille tulleisiin ja vasta tulossa oleviin, joiden
eläkkeelle siirtymisen ajankohdat ovat kauka-
na edessäpäin.

Yksityisen alan työeläkeuudistuksen keskeiset osat
Eläkkeen ansainta-ajan laajentaminen:

• karttumisen alkamisikä laskee 23 vuodesta 18 vuoteen
• karttumisen yläikäraja nousee 65 vuodesta 68 vuoteen

Eläkkeen laskentatapa muuttuu: myös TEL:ssä eläke lasketaan jokaisen vuoden palkan
ja karttumisprosentin mukaan

Vanhuuseläkkeen karttumisprosentit vaihtelevat iän mukaan seuraavasti:
• 18–52 vuoden iässä 1,5 % vuodessa
• 53–62 vuoden iässä 1,9 % vuodessa
• 63–67 vuoden iässä 4,5 % vuodessa

Työntekijän eläkemaksussa korotus 53 vuoden iässä

Vuosiansiot tarkistetaan eläkkeelle siirtymisvuoden tasoon palkkakertoimella
(ansiotasoindeksin paino 80 %, kuluttajahintaindeksin paino 20 %)

Vanhuuseläkkeelle joustavasti:
• 63 vuoden iässä saa ansaitun suuruisen vanhuuseläkkeen täysimääräisenä
• 62 vuoden iässä voi jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle (vähennys 7,2 %/vuosi)

Työeläkkeiden yhteensovituksesta luovutaan (ei 60 % ylärajaa)

Kaikkia maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan eläkeindeksillä,
jossa ansiotasoindeksin paino on 20 % ja kuluttajahintaindeksin paino 80 %

Vuodesta 2009 alkaen sovelletaan elinaikakerrointa, jonka avulla alkavat eläkkeet sopeutetaan
elinajan odotteen muutokseen

Yksilöllinen varhaiseläke lakkaa

Työttömyyseläke lakkaa

Osa-aikaeläkkeen alaikärajaksi 58 vuotta, vanhuuseläkekertymä ns. ansionalenemasta pienenee

Työkyvyttömyyseläkkeen laskutapa muuttuu

Ns. palkattomien jaksojen työeläketurva muuttuu

Eläkerahastointia vahvistetaan

Yksityisten alojen työeläkelakien yhdistäminen toteutetaan
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Eläkeuudistuksen laajuutta selittää omalta osal-
taan se, että myös uudistuksen tavoitteet ovat
moninaiset. Pyrkimyksenä on ensinnäkin saa-
da aikaan tilanne, jossa eläkkeelle siirrytään 2–
3 vuotta nykyistä myöhemmin. Lisäksi pyrki-
myksenä on sopeuttaa eläkejärjestelmä keski-
määräisen elinajan jatkuvaan kasvuun ja luoda
edellytyksiä yksityisalojen työeläkelakien yhdis-
tämiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Tämän esi-
tyksen jäsennys noudattelee tätä jaottelua, jol-
loin eläkesopimuksen yksittäiset uudistukset
tulevat asetetuiksi yhden tavoitteen alle. On
kuitenkin huomattava, että useat sopimuksen
osat ovat sellaisia, että ne todellisuudessa vai-
kuttavat useamman kuin yhden tavoitteen to-
teutumiseen.

Eläkkeelle siirtymisiän
myöhentäminen

Eläkkeelle siirtymisiän lykkääminen on työlli-
syysasteen ja julkisen talouden tasapainon kan-
nalta keskeinen tekijä. Tämä yhteys kävi selväs-
ti ilmi mm. neljä vuotta sitten julkistetusta Ta-
lousneuvoston raportista Julkinen talous 2000-
luvulla. Tavoite nostaa työelämästä poistumis-
ikää 2–3 vuodella on kirjattu myös hallitusoh-
jelmaan, ja siihen on tähdätty myös erilaisilla
työelämän kehittämisen ohjelmilla.

Eläkeuudistus on siis osa laajempaa talous-
ja sosiaalipoliittista pakettia, jonka avulla pyri-
tään ikääntyneiden parempaan työllisyyteen.
Tämän politiikan välineet ulottuvat ikäänty-
neille suunnatuista työpaikkojen tyky-ohjelmis-
ta aikuiskoulutuksen ja aktiivisen työvoimapo-
litiikan erityistoimenpiteisiin. Myös jo aiemmat
1990-luvulla toteutetut eläkeuudistukset ovat
tähdänneet samaan maaliin. Erityisesti varhais-
eläkkeitä koskevien uudistusten osalta uusi elä-
kesopimus on jatkoa näille toimenpiteille.

Eläkeuudistusten haasteellisuus liittyy osaltaan
juuri siihen, että eläkejärjestelmään liittyy laa-
ja lainsäädäntö monine eläkelajeineen. Eläke-
uudistuksen toteuttaminen voisi periaatteessa
olla mahdollista yksinkertaisella toimenpiteel-
lä: nostamalla lakisääteistä vanhuuseläkeikää
vuodella tai parilla. Tämä ei kuitenkaan ole toi-
miva ratkaisu esimerkiksi siitä syystä, että suu-
rin osa ihmisistä jää eläkkeelle jo ennen nor-
maalia 65 vuoden eläkeikää. Esimerkiksi vuon-
na 2002 65 vuotta täyttävistä ainoastaan noin
joka seitsemäs eli 15 prosenttia siirtyy 65-vuo-
tiaina ensimmäistä kertaa eläkkeelle.2  Tällaises-
sa lähtökohtatilanteessa pitäytyminen pelkkää
vanhuuseläkettä koskevan ikärajan muutok-
seen ei tuottaisi riittävän suurta vaikutusta, niin
yksinkertaiselta toimenpiteeltä kuin se kuulos-
taisikin. Eläkkeelle siirtymisiän myöhentämi-
seksi on perusteltua uudistaa myös varhaiselä-
kejärjestelmiä.

Tämä on käytännön eläkepolitiikassa myös
havaittu. Yksilöllinen varhaiseläke (ehdoiltaan
lievempi työkyvyttömyyseläke) ja työttömyys-
eläke omina eläkelajeinaan loppuvat. Lakkaut-
tamisiin liittyy omat ”pehmennyksensä”. Työt-
tömyyseläkkeen poistuessa ikääntyneillä työt-
tömillä säilyy vastakin (tietyin ehdoin) oikeus
työttömyysturvan ns. lisäpäiviin eli nuorempia
ikäryhmiä pidempään työttömyysturvan saan-
nin kestoon. Lisäpäiviltä voi siirtyä vanhuus-
eläkkeelle jo 62 vuoden iässä ilman, että van-
huuseläkkeeseen tulee varhennusvähennystä.
Oleellinen muutos nykytilaan on se, että ns.

2 Joissakin ammateissa ja julkisen sektorin nykyisillä van-
hoilla työntekijöillä eläkeikä on alempi kuin 65 vuotta, mut-
ta pääosin tällainen tilanne selittyy sillä, että varhaiseläk-
keille siirtyminen on yleistä.
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työttömyysputken alaikäraja nousee parilla
vuodella, kuten se nousi myös vuonna 1997.
Tuolloin nousu oli 53 ikävuodesta 55 ikävuo-
teen, ja eläkesopimuksessa ko. alaikäraja nou-
see edelleen 57 ikävuoteen. Ikärajamuutoksen
vaikutuksia on arvioitu, ja tulokset viittaavat
siihen, että uudistuksilla on positiivinen vaiku-
tus ikääntyneiden työmarkkina-asemaan (Ran-
tala 2002a ja 2002b). Eläkesopimuksen var-
haiseläkeuudistusten merkittävimmät työlli-
syysvaikutukset syntyvätkin juuri työttömyys-
eläkkeen lakkauttamisesta ja työttömyysputken
alkupään siirtämisestä kahdella vuodella myö-
hemmäksi, 55 vuodesta 57 vuoteen.

Yksilöllisen varhaiseläkkeen osalta lakkaut-
tamista pehmennetään sillä, että 60 vuotta täyt-
täneiden työkyvyttömyyden arvioinnissa paino-
tetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnet-
ta. Arvioinnissa on tällöin kyse siis nimen-
omaan työkyvystä omassa ammatissa, ei ylei-
semmästä työkyvyn arvioinnista kaikissa mah-
dollisissa vaihtoehtoisissakin ammateissa ja työ-
tehtävissä. Tämä omalta osaltaan vaikuttaa sii-
hen, että yksilöllisen varhaiseläkkeen lakkaut-
tamisella ei ole yhtä suurta vaikututusta kuin
esimerkiksi työttömyyseläkettä koskevalla
uudistuksella (Gould 2002). Osa-aikaeläke säi-
lyy, mutta sen ikäraja nousee takaisin 58 vuo-
teen vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneiden
kohdalla ja samalla myös vanhuuseläkkeen
karttuminen jonkin verran heikkenee ns. an-
sionaleneman osalta. Ikärajan korottamisen
seurauksena 56- ja 57-vuotiaat jatkanevat teke-
määnsä kokoaikatyötä, joskin ikärajan nosto
voi lisätä lievästi myös työkyvyttömyyseläkkeel-
le siirtyvien määrää (Takala 2002). Myös var-
hennetun vanhuuseläkkeen ikärajan nousu pi-
tää ihmisiä työssä nykyistä pitempään.

Varhaiseläkkeisiin nyt sovitut muutokset
voi nähdä osana hieman pidempää uudistusten

ketjua. Tulevaa varhaiseläkevalikoimaa voi pi-
tää selvästi ”riisuttuna mallina” verrattuna esi-
merkiksi 1990-luvun alun tilanteeseen. Muu-
tosta voi sikälikin pitää merkittävänä, että se
heijastaa myös taustalla olevan ajattelutavan
kehitystä. Varhaiseläkkeitä totuttiin jo pitä-
mään varsin juurtuneena osana suomalaista
työmarkkinamallia, sillä aikaisempina vuosi-
kymmeninä näihin järjestelmiin turvautumises-
sa on koettu yhdistyvän niin työntekijöiden,
yritysten kuin kansantalouden kilpailukyvyn-
kin intressit (Hytti 2002). Tästä asetelmasta
huolimatta kehitys on muuttanut ehkä yllättä-
vänkin nopeasti suuntaansa.

Kun varhaiseläkereittejä karsitaan, niin ase-
telma selkeytyy myös järjestelmän vaikutusten
arvioinneissa. Kysymys eri eläkereittien vaihto-
ehtoisuudesta näyttää nyt aivan toisenlaiselta,
kun ”periaatteessa mahdolliset” eläkereitit esi-
merkiksi yli 55-vuotiaan osalta ovat jatkossa
paljon harvalukuisemmat kuin esimerkiksi
1990-luvun alussa. Useiden eläkekanavien ti-
lanteessa huolena on usein ollut se, että esimer-
kiksi yksinkertaiselta kuulostava ajatus yhden
eläkekanavan tukkimisesta johtaa muiden elä-
kekanavien paisumiseen. Tulevaisuudessa ol-
laan kuitenkin tilanteessa, jossa esimerkiksi
työttömyysputken alaikärajan korotuksen vai-
kutusta arvioitaessa ei liene riskiä suuresta ns.
substituutiovaikutuksesta. Tämä seikka omal-
ta osaltaan tukee myös arviota, että varhaiselä-
keuudistuksilla on positiivinen vaikutus ikään-
tyvien työllisyyteen ja samalla niillä on tulevia
eläkemenoja ja -maksuja laskeva vaikutus.

Varhaiseläkkeisiin tehtävät rajoitukset ovat
keskeinen eläkkeelle siirtymisikään vaikuttava
eläkesopimuksen osa. Niiden ohella eläkkeel-
le siirtymisikään vaikuttavat myös muut osat
kuten mm. joustava vanhuuseläkeikä, korote-
tut eläkekarttumat ja elinaikakerroin. Eläketur-
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vakeskuksen ennakkoarvion mukaan sopimus
myöhentää yksityisen sektorin palkansaajien
keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää noin
vuodella parissakymmenessä vuodessa. Pidem-
mällä aikavälillä, vuoteen 2050 mennessä, tuo
vaikutus kasvaa vielä noin puoleentoista vuo-
teen. Lisäksi eläkkeelle siirtyminen myöhentyy
jo aiemmin tehtyjen eläkeuudistusten vuoksi.
Niin ikään laskelmissa on arvioitu yleisen työ-
markkinatilanteen paranevan ja heijastuvan
myös ikääntyneiden työllisyyteen myönteises-
ti. Nämä kaikki tekijät yhdessä nostavat eläk-
keelle siirtymisikää kolmella vuodella.

Pyrkimys sopeuttaa
eläkejärjestelmä elinajan
jatkuvaan kasvuun

Aiemmin arvioitaessa väestön ikääntymisen
vaikutuksia eläkejärjestelmän kestävyyteen
huolta kannettiin lähinnä eri ikäluokkien ko-
koeroista ja erityisesti suurten ikäluokkien
eläkkeelle siirtymisestä. Suurin piirtein 1990-
luvun puolivälin jälkeen on kuitenkin tässä
suhteessa tapahtunut muutos. Uudet väestöen-
nusteet ovat pitäneet sisällään arvion eliniän
pitenemisestä, joka on selvästi suurempi kuin
aiemmissa ennusteissa. Tällöin kuva väestön
ikääntymisongelman luonteesta muuttuu. Ky-
symys ei olekaan ”kertaluonteisesta” eläkeme-
nojen kasvusta vaan siitä, että eläkeajan suhde
ns. aktiiviaikaan muodostuu pysyvästi kor-
keammaksi kuin on aiempina vuosikymmeni-
nä arvioitu.

Vuosituhannen vaihteeseen mennessä 65-
vuotiaan elinajan odote (keskimääräinen jäljellä
oleva elinaika) kipusi noin 17,5 vuoteen. Vuo-
teen 2050 ulottuvat väestöennusteet pitävät si-
sällään arvion, jonka mukaan 65-vuotiaan elin-
ajan odote pitenee usealla vuodella tänä aika-

na. Eurostatin ennusteen mukaan elinajan odo-
te kasvaa noin 20 vuoteen tänä ajanjaksona.
Eläkesopimuksen toisena tavoitteena on ollut
sopeuttaa eläkejärjestelmä tähän keskimääräi-
sen elinajan jatkuvaan kasvuun. Tässä yhtey-
dessä keskeinen sopimuksen kohta on ns. elin-
aikakertoimen käyttöönotto. Elinaikakerroin
kiinnitetään kullekin ikäluokalle erikseen 62
vuoden iässä, ja vanhuuseläkkeelle siirryttäes-
sä eläke tarkistetaan ikäluokan elinaikakertoi-
mella.3 Myös työkyvyttömyyseläkkeeseen sovel-
letaan samaa elinaikakerrointa sen muuttuessa
vanhuuseläkkeeksi. Elinaikakerrointekniikassa
vuosi 2009 on järjestelmän vertailuvuosi. Sil-
loin ko. kerroin saa arvon 1, ja taustalla on vuo-
sien 2003–2007 kuolevuustilastoihin perustu-
va elinajanodote. Ratkaiseva tekijä on kunkin
syntymävuosiluokan elinajan odotteen muutos
suhteessa vuonna 1947 syntyneiden elinajan
odotteeseen (mikä luku lasketaan juuri vuon-
na 2009). Siten vuonna 1948 syntyneille elin-
aikakerroin määritellään vuonna 2010 ja sillä
tarkistetaan ko. ikäluokan eläkkeitä eläkkeel-
lesiirtymisvuotena. Vastaavasti vuonna 2011
määritellyllä elinaikakertoimella tarkistetaan
vuonna 1949 syntyneiden eläkkeitä eläkkeelle-
siirtymisvuotena jne.

Elinaikakertoimen merkitystä voi konkreti-
soida siten, että tarkastellaan työuran aikana
ansaittua eläkeoikeutta ns. laskennallisena pää-
omana. Eläkkeelle siirryttäessä laskennallinen
pääoma muutetaan kuukausieläkkeeksi siten,
että se keskimäärin riittää eläkkeen kustanta-
miseen elämän loppuun asti. Elinaikakertoi-

3 Elinaikakertoimen periaatteista ja laskennasta, ks. Lindell
1999.
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men määrittelyn lähtökohtana on, että lasken-
nallinen eläkepääoma eläkkeelle siirryttäessä
säilyy muuttumattomana, vaikka keskimääräi-
nen elinaika pitenee. Jos seuraavat sukupolvet
elävät nykyistä pidempään, niin sama pääoma
riittää vähän pienemmän eläkkeen maksami-
seen tai vaihtoehtoisesti on työskenneltävä vä-
hän pidempään, jotta eläke säilyisi muuttumat-
tomana.

Näillä näkymin, eli nykyisten väestöennus-
teiden valossa, elinikä tulevaisuudessa pitenee
ja elinaikakerroin laskee eläketasoa siten, että
em. eläkkeiden laskennallinen pääoma-arvo
säilyy ennallaan. Yksittäisen henkilön on tietys-
ti mahdollista pyrkiä kompensoimaan tätä vai-
kutusta eläketasoon työskentelemällä ja kartut-
tamalla eläkettään pidempään. Ohessa on esi-
merkkilaskelma siitä, kuinka paljon lisätyötä
riittäisi eläketason ”täydelliseen kompensa-
tioon” tilanteessa, jossa lisätyöskentely tapah-
tuu ns. kannustinkarttuman alueella eli yli 63-
vuotiaana (Taulukko 1). Kaiken kaikkiaan voi-
daan arvioida, että tämä eläkesopimuksen osa
omalta osaltaan hillitsee tulevien eläkemenojen
nousupaineita.

Yleisemmin ottaen suureen uudistuspaket-
tiin kuuluu sekä osia, jotka laskevat eläkeme-
noja että myös tekijöitä, jotka kasvattavat ko.

menoja.4 Ensiksi mainittuihin lukeutuvat elin-
aikakertoimen lisäksi varhaiseläkkeisiin tehtä-
vät muutokset ja eläkepalkan laskusäännön
muutos. Toisaalta menoja kasvattavat esimer-
kiksi palkkakerroin, jota käytetään eläkepalk-
kojen korottamisessa eläkevuoden tasoon, ns.
palkattomilta jaksoilta kertyvä eläketurva ja
eläkkeen karttumaprosenttien korotukset.5

Eläkesopimus on hyvä esimerkki siitä, että laa-
jan uudistuspaketin yhteydessä arviointia on

Taulukko 1. Elinaikakertoimen ennuste eräille kohorteille ja kertoimen vaikutuksen kompensoiva lisätyöskentely (63 ikä-
vuoden jälkeen)

Syntymävuosi (eläkkeelle) Elinaikakerroin Kertoimen vaikutuksen kompensoiva
lisätyöaika (karttunut eläke 60% palkasta)

1956 (2019) .952 7 kk
1966 (2029) .913 1 v 1 kk
1976 (2039) .891 1 v 5 kk
1986 (2049) .878 1 v 8 kk

Lähde: Eläketurvakeskus (2002)

4 Elinaikakertoimen vaikutus huomioon ottaenkin uudis-
tuspaketilla on kuitenkin kokonaisuutena pikemminkin elä-
keturvan tasoa nostava kuin etuustasoa laskeva vaikutus.
TEL-LEL-TaEL eläkkeet nousevat keskimäärin noin 5 %
vertailussa, jossa verrataan keskenään vallitsevan lainsää-
dännön mukaista eläkettä (nykymalli) ja eläkeuudistuksen
mukaista eläkettä (ns. työuramalli) laajan yksilöaineiston
avulla (Salonen 2002). Mallien antamia eläkkeitä verrataan
”kypsässä” vaiheessa eli olettaen, että ne ovat täysimääräi-
sesti voimassa. Laskelmissa on mukana myös työurien pite-
nemisen vaikutus.

5 Tarkemmat kvantitatiiviset arviot näiden osatekijöiden
vaikutuksista käyvät ilmi julkaisusta Eläketurvakeskus
(2002). Esimerkiksi elinaikakertoimen vaikutus on noin 2,5
prosenttiyksikköä suhteessa palkkasummaan eli ilman elin-
aikakertoimen vaikutusta yksityisen alan palkansaajien elä-
kemeno suhteessa palkkasummaan olisi liki 34 % vuonna
2050, kun se elinaikakerroin huomioon ottaen on 31,4 %.
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tehtävä niin yksittäisten osauudistusten kuin
kokonaisuudenkin osalta. Kun monta eläkejär-
jestelmän osaa muutetaan samanaikaisesti, niin
lopputuloksen kannalta keskeisintä on se, mitä
eri muutokset yhdessä saavat aikaan.

Eri tekijöiden vaikutus yhdessä on se, että
eläkesopimus hillitsee eläkemenojen kasvupai-
netta varsin selvästi. Sopimuksen johdosta elä-
kemeno suhteessa palkkasummaan jää yksityi-
sen sektorin työntekijöiden eläkkeiden kohdal-
la runsaat 4 prosenttiyksikköä pienemmäksi ns.
peruslaskelmaan verrattuna Eläketurvakeskuk-
sen arvion mukaan. Olennaista on myös se, että
trendinomainen kasvu eläkemenossa näyttää
miltei pysähtyvän noin kolmen vuosikymme-
nen kuluttua (Kuvio 1). Työeläkemeno suh-
teessa palkkasummaan vakiintuisi tuolloin hiu-

kan yli 30 prosentin tasolle.6 Vaikutus myös
eläkemaksuihin on samaa suuruusluokkaa (Ku-
vio 2). Pitkällä aikavälillä eläkemenojen (suh-
teessa palkkasummaan) noustessa noin 15
prosenttiyksikköä eläkemaksut nousevat kui-
tenkin vain noin 5 prosenttiyksikköä johtuen
eläkkeiden osittaisesta rahastoinnista. TEL:n
kokonaismaksuprosentti saavuttaisi tällöin

Kuvio 1. Työeläkemeno suhteessa palkkasummaan TEL-LEL-TaEL-aloilla

Lähde: Eläketurvakeskus (2002)

6 Tällöin myös eläkemeno suhteessa bruttokansantuottee-
seen luonnollisesti alenee. Vaikutuksen voi arvioida olevan
puolentoista prosenttiyksikön suuruusluokkaa (ks. Parkki-
nen 2002). Tämä merkitsee samalla sitä, että Suomessa elä-
kemenojen BKT-osuuden kasvu olisi suunnilleen samaa ta-
soa kuin koko EU-alueelle ennustettu eläkemeno-osuuden
keskimäärin 4 prosenttiyksikön kasvu seuraavan 50 vuoden
aikana (Oksanen 2002).

Nykylaki

Sopimus
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noin 26 prosentin tason vuonna 2030 ja säilyi-
si tämän jälkeen suunnilleen ennallaan seuraa-
van parinkymmenen vuoden ajan.

Pyrkimys yksityisalojen
työeläkelakien yhdistämiseen ja
yksinkertaistamiseen

Eläkeuudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut
myös edellytyksien luominen yksityisalojen työ-
eläkelakien yhdistämiseksi ja selkeyttämiseksi.
Tämän johdosta on tähdätty mm. eläkkeiden
karttumiseen liittyvien säädösten yhtenäistämi-
seen. Nykyisellään yksityisen sektorin palkan-
saajien eläkelait poikkeavat toisistaan mm. sii-
nä, mitkä ansiotulot ovat eläkkeen perustana.
Eroa on myös esimerkiksi siinä, miten lasten-

hoitoajat otetaan huomioon eläkkeitä kerryttä-
vinä aikoina.7

 Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien LEL-
eläkkeiden laskentaa ei tehdä työsuhteittain,
vaan yhteenlaskettuna kaikilta niiltä työsken-
telyvuosilta, jolloin ansioalaraja ylittyy. Nykyi-
sin TEL:ssä eläkepalkat ja eläke määräytyvät
jokaisesta työsuhteesta erikseen. Eläkepalkan
laskentaan otetaan mukaan työsuhteen päätty-
mistä edeltäneet enintään 10 viimeistä kalen-
terivuotta (ns. kymmenen vuoden sääntö tai

Kuvio 2. Eläkemaksut suhteessa palkkasummaan TEL-LEL-TaEL-aloilla

Lähde: Eläketurvakeskus (2002)

Nykylaki

Sopimus

7 Lastenhoitoaikojen käsittelyä nykyisissä järjestelmissä ja
eläkeuudistuksen mukanaan tuomia muutoksia on esitelty
julkaisussa Tuominen (2002).
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loppupalkkaperiaate). Samalla se, miten työura
osittuu eripituisiin työsuhteisiin, vaikuttaa
eläkkeen suuruuteen nykyisessä järjestelmässä.

TEL:n osalta eläkeuudistukseen sisältyy
uusi ja LEL:n kanssa yhteensopiva eläkepalkan
laskennan malli. Tulevaisuudessa työsuhde-
kohtaisesta eläkkeen laskennasta luovutaan,
jolloin vuosiansiot ja iästä riippuva karttuma-
prosentti (sekä vuodesta 2010 lähtien elinaika-
kerroin) riittävät määrittämään eläkkeen suu-
ruuden. Samassa yhteydessä muuttuu myös in-
deksi, jolla eläkepalkkaa tarkistetaan eläkevuo-
den tasoon. TEL-indeksin sijasta siirrytään
käyttämään palkkakerrointa, jossa ansiotasoin-
deksin paino on nykyistä TEL-indeksiä suu-
rempi eli 80 %. Ansiotasoindeksin painon kas-
vattaminen hyödyttää nykyiseen käytäntöön
verrattuna varsinkin niitä henkilöitä, joiden
työhistoriassa on useita työsuhteita jo työuran
alkupuolella.

Myös korotetut eläkkeen karttumaprosen-
tit (53 ikävuodesta lukien) liittyvät omalta osal-
taan tähän kokonaisuuteen. Porrastetut kart-
tumisprosentit hyödyttävät mm. henkilöitä,
joilla työura on jäänyt vajaaksi esimerkiksi opis-
kelun tai lapsenhoidon vuoksi. Syntyneen va-
jeen voi tehokkaasti korvata jatkamalla työn-
tekoa korotettujen karttumien ikäalueella.
Uudistuksen mukaan myös eläkkeen ansainta-
aika pitenee molemmista päistä työuraa. Nuo-
rena (alle 23-vuotiaana) tehdystä työstä ei tä-
hän mennessä ole kertynyt eläkeoikeutta, vaik-
ka eläkemaksut on maksettu myös tästä nuo-
rena hankitusta ansiotulosta. Sopimuksen mu-
kaan eläkettä kertyy myös 18–22-vuotiaana
tehdystä työstä. Uudistus toteuttaa ekonomis-
tien usein esittämää suositusta, jonka mukaan
eläkemaksujen ja eläke-etuuksien välistä yh-
teyttä tulisi vahvistaa.

Lopuksi

Tulevaisuuden paremmat eläkkeet ansaitaan
siten, että työskennellään keskimäärin jonkin
verran pidempään kuin nykyisin. Toisin sanoen
tulevaisuuden korkeammilla eläkkeillä on myös
oma hintansa. Toisaalta tätä hintaa voi pitää
kohtuullisena, kun otetaan huomioon eliniän
piteneminen. Mielestäni on perusteltua, että
nuoremmat ja terveemmät sukupolvet käyttä-
vät pidemmästä elämästään myös hieman pi-
demmän siivun ansiotyöhön kuin vanhemmat
ja raihnaisemmat sukupolvet.

Eläkejärjestelmään on tehty mittava re-
montti, joka omalta osaltaan vahvistaa julkisen
talouden kestävyyttä. Eläkejärjestelmän osalle
ei tästä huolimatta ole syytä ladata kohtuutto-
mia odotuksia. Eläkeuudistuksilla ei voi ratkoa
kaikkia väestön ikääntymisen mukanaan tuo-
mia taloudellisia ongelmia. Samalla kohtuutto-
mien odotusten lataaminen yhteen talouden
osa-alueeseen pahimmillaan jättää vaille huo-
miota kysymykset, joihin myös pitäisi tarttua.
Ikääntyneiden työllisyyden selkeä parantami-
nen on keskeinen tavoite, mutta se ei onnistu
yksi eläkepolitiikan keinoin. Myös esimerkiksi
työolojen kehitys suomalaisilla työpaikoilla vai-
kuttaa tavoitteen saavuttamiseen.  "
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