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Eläkeaikeet ja toteutunut 
eläkkeelle siirtyminen

Sukupuolen, työskentelysektorin ja  
muuttuneiden elämäntilanteiden vaikutukset 

Väestön ikääntyessä on tärkeää ymmärtää, ketkä jatkavat työssä vanhemmaksi. Yksi keino 
arvioida tulevaa kehitystä on tarkastella ihmisten eläkeaikomuksia. Tässä tutkimuksessa 
tarkastelemme palkansaajien eläkeaikeita ja toteutunutta eläkeikää. Keskeisiä kysymyksiä 
ovat: Missä määrin eläkeaikeet ennustavat tulevaa eläkkeelle siirtymistä? Ovatko yksilön 
ominaisuudet, perheeseen ja työhön liittyvät seikat samansuuntaisesti yhteydessä sekä 
eläkeaikeisiin että toteutuneeseen eläkeikään? Missä ryhmissä toteutunut eläkeikä selvim-
min poikkeaa aiotusta eläkeiästä ja mihin suuntaan? Eläkeaikeita mitataan vuoden 2003 
työolotutkimuksen kysymyksellä, jossa henkilöltä on kysytty arviota kokoaikaiselle eläk-
keellesiirtymisiästä. Toteutunut eläkeikä perustuu Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin 
eläkkeelle siirtymisestä. Seuranta-aika ulottuu vuoteen 2013. 

Naiset ennakoivat eläkeikänsä miehiä tarkemmin

Tulokset osoittavat, että aiottu eläkeikä selittää toteutunutta eläkeikää hyvin. Ne, jotka 
aikoivat jäädä eläkkeelle alle 63-vuotiaana, myös tekivät niin. Esimerkiksi eläkeaikomus 
55–62-vuotiaana kolminkertaisti naisten ja kaksinkertaisti miesten eläkkeelle siirtymisen 
riskin tässä iässä. Ennustetun todennäköisyyden mukaan puolet naisista, jotka aikoivat jäädä 
eläkkeelle tässä iässä, myös tekivät niin. Miehillä vastaava osuus oli vähän yli 40 prosent-
tia. 63-vuotiaana eläkkeelle aikoneet naiset jäivät eläkkeelle 63-vuotiaana likimain kaksi 
kertaa muita todennäköisemmin. Miehillä vastaavaa yhteyttä tässä iässä ei ilmennyt. Aikeet 
jatkaa työelämässä yli 63-vuotiaaksi kaksinkertaistivat naisten eläkkeelle siirtymisen riskin 
63 ikävuoden jälkeen. Naisten ennustettu todennäköisyys jäädä eläkkeelle tässä iässä oli 
liki 60 prosenttia. Miehillä vaikutus ei noussut tilastollisesti merkitseväksi. Kokonaisuutena 
naiset siis ennakoivat eläkeikänsä tarkemmin kuin miehet. 
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Työttömyys moninkertaistaa ennenaikaisen eläköitymisen riskin

Työntekijäasemassa olevat miehet aikoivat jäädä eläkkeelle ennen 63 vuoden ikää, mutta 
tosiasiallisesti jäivät muita ryhmiä harvemmin eläkkeelle tässä iässä. Työttömyyttä kokeneet 
miehet eivät olleet kiinnostuneita jatkamaan yli 63-vuotiaaksi. Toteutuneeseen eläkkeelle 
siirtymiseen työttömyydellä oli molemmille sukupuolille merkittävä vaikutus. Yksittäisis-
tä tekijöistä työolotutkimuksen jälkeen tullut työttömyysshokki selitti alle 63-vuotiaana 
eläkkeelle jäämistä voimakkaimmin. Miehillä koettu työttömyys kolminkertaisti ja naisilla 
nelinkertaisti ennenaikaisen eläköitymisen riskin. Joka neljäs miehistä ja yksi kuudesta 
naisesta oli kokenut työttömyyttä. 

Sairastelu ei vaikuttanut eläkeaikeisiin, mutta miehet, jotka olivat sairastuneet työolotutki-
muksen jälkeen, jäivät muita useammin eläkkeelle alle 63-vuotiaana; sairastelu kaksinkertaisti 
tässä iässä eläkkeelle siirtymisen riskin. Naisten sairastelulla oli miehiä pienempi mutta 
samansuuntainen merkitys. Merkille pantavaa on, että työttömyyskokemus ja sairastelu 
ovat käytännössä ainoat tekijät, jotka vaikuttavat samalla tavalla sekä naisten että miesten 
eläkkeelle siirtymiseen. Työttömyyden ja sairastelun eläkkeelle jäämistä aikaistava vaikutus 
molemmilla sukupuolilla nousi esiin myös, kun tarkasteltiin toteutuneen ja aiotun eläkeiän 
erotusta eli ennustevirhettä.

Julkisen sektorin naisilla usein yli 63 vuoden henkilökohtainen eläkeikä – se saa 
jatkamaan työssä pidempään

Julkisen sektorin naiset, joilla oli henkilökohtainen eläkeikä, aikoivat harvemmin jatkaa yli 
63-vuotiaaksi, mutta todellisuudessa käyttäytyivät täysin päinvastaisesti ja jatkoivat työssä 
muita useammin yli 63-vuotiaaksi. Noin puolella naisista oli henkilökohtainen eläkeikä ja 
näistä useammalla kuin joka toisella se oli yli 63 vuotta. Ne julkisella sektorilla työskentelevät 
miehet, joilla oli henkilökohtainen eläkeikä, aikoivat useammin jäädä eläkkeelle 63-vuo-
tiaana, mutta toteutuneeseen eläkkeellesiirtymisikään työskentelysektori ei vaikuttanut. 

Taloudelliset tekijät painavat eläkepäätöksessä

Taloudellisilla resursseilla on merkittävä vaikutus eläkepäätöksissä. Hyvätuloiset naiset 
aikoivat jatkaa harvemmin yli 63-vuotiaaksi ja jäivät tyypillisesti eläkkeelle 63-vuotiaana. 
Omistusasumisella mitaten varakkaammat miehet jäivät usein eläkkeelle jo ennen 63 vuo-
den ikää. Sen sijaan velkaantuneemmat miehet jatkoivat tyypillisesti yli 63-vuotiaaksi. 
Eläkeaikeista poiketen naisilla osaeläkkeellä olo, alempi toimihenkilöasema tai työntekijä-
ammatissa työskentely saivat jatkamaan työssä 63-vuotiaaksi. Sen sijaan että osaeläkkeellä 
olo olisi keino pidentää työuraa, se voidaan naisten tapauksessa tulkita osaksi vähittäistä 
työelämästä irtautumisprosessia. 

Korkeasti koulutetut miehet pysyvät työssä vanhemmiksi

Parisuhteessa olevat miehet olivat muita halukkaampia lykkäämään eläkkeelle siirtymistä 
yli 63 vuoden ikään ja jäivät 1,5 kertaa muita useammin eläkkeelle 63-vuotiaana. Alemman 
korkea-asteen koulutetut miehet olivat vähemmän kiinnostuneita jatkamaan yli 63-vuo-
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tiaak si, mutta tosiasiassa ylemmän korkea-asteen koulutetut miehet pysyivät työelämässä 
muita useammin yli 63-vuotiaaksi; korkea koulutus kolminkertaisti yli 63-vuotiaaksi jatka-
misen todennäköisyyden. Naisilla parisuhde tai koulutus ei vaikuttanut eläkeaikeisiin eikä 
eläkkeelle siirtymisikään. 

Työkyky ja työpaikan ominaisuudet vaikuttavat eläkeaikeisiin

Eläkeaikeita ja toteutunutta käyttäytymistä selittivät vain muutamat samat tekijät, ja useim-
missa tapauksissa näiden tekijöiden vaikutus välittyi hieman toisistaan poikkeavalla tavalla 
tai jopa täysin päinvastaisesti. Yleisesti ottaen käytetyt yksilöön ja perheeseen liittyvät tekijät 
selittivät tosiasiallista eläkkeellejäämisikää paremmin kuin aiottua eläkeikää. Se, miten 
eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen eroavat eniten toisistaan, liittyy pääosin 
henkilön omaan ajatukseen koetusta työkyvystä ja työskentelyorganisaation ominaisuuksiin. 

Ne, joilla oli hyvä työkyky, aikoivat jäädä eläkkeelle aikaisintaan 63-vuotiaana: miehet 
63-vuotiaana ja naiset yli 63-vuotiaana. Työskentelyorganisaatioon liittyvät tekijät olivat 
erityisesti naisten eläkeaikeiden taustalla. Työpaikalla toteutetut henkilöstövähennykset 
vähensivät naisten haluja pysyä työssä yli 63-vuotiaaksi. Ikääntyneiden työssä pysymistä 
edistävä henkilöstöpolitiikka puolestaan vähensi naisten aikeita jäädä eläkkeelle alle 63-vuo-
tiaana. Toteutuneeseen eläkkeelle siirtymiseen nämä tekijät eivät kuitenkaan vaikuttaneet.


