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Esityksen sisältö

• eläkepolitiikkaa 2005 -2014

• keskeiset selvitykset

• 2017 uudistuksen sisältö

• tutkimukselliset vaikutusarviot

• poliittiset arviot; miten uudistuksen käy?
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Eläkepolitiikkaa Rukan hangilta tähän
päivään
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Työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen yhteisymmärrys 
11.3.2009
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• työmarkkinajärjestöjen “sosiaalitupo” 21.2.2009

• valtioneuvoston esitys 24.2.2009: eläkeikä asteittain 65 
ikävuoteen
 palkansaajajärjestöjen vahva kielteinen reaktio

 EK kunnioittaa tekemiään sopimuksia

 julkinen mielipide voimakkaasti vastainen

• yhteisymmärrys 11.3.2009
 ”sosiaalitupo” toteutetaan

 työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä (Rantalan ryhmä) 
ja työhyvinvointikysymyksiä varten asetettu ryhmä (Ahtelan
ryhmä) valmistelevat linjauksia, joilla nostetaan 
eläkkeellesiirtymisiän odotetta 3 vuodella vuoteen 2025 
mennessä



Työuraryhmä 2010, raportti 2011

• asetettu hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteisessä 
kestävän kasvun ja työllisyyden ohjelmassa (maaliskuu 
2010, yhteensä 6 työryhmää)

• tavoitteet

• työeläke-etuuksien riittävä taso on turvattava oloissa, joissa 
elinaikakertoimet alentavat tulevia eläkkeitä aiemmin oletettua 
selvästi enemmän

• työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyys on turvattava 
työeläkemaksujen kehityksellä, joka ei heikennä työllisyyden ja 
talouskasvun edellytyksiä

• keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän on noustava riittävästi, 
jotta kaksi edellä mainittua tavoitetta toteutuvat
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• yhteensä 38 vaihtoehtolaskelmassa mukana vaikutukset  
työuran pituuteen, eläketasoon ja rahoitukseen  sekä 
sukupolvivaikutukset

– eläkeikä 4 kpl, karttumat 9, työttömyysputki 2, työkyvyttömyys 3, 
ikäluokkakohtaiset pääoma-arvokertoimet 2, elinaikakerroin 2, perhe-eläke 1, osa-
aikaeläke 2, rahoitus 5, indeksit 6 ja 2 em. yhdistelmää

• useimmat vaihtoehdot tuottavat kolmen eri tavoitteen 
suhteen ristiin meneviä tuloksia

– eläketaso paranee -> eläkemeno ja –maksu nousee (ja päinvastoin)

– poikkeus: työurien pidentyminen nostaa eläketasoa ilman, että eläkemeno ja –
maksu nousevat

• vaihtoehdot eivät tuota niin suuria muutoksia, että 
esimerkiksi elinaikakertoimen vaikutus kokonaan 
kumoutuisi tai eläkemaksun nousupaine kokonaan katoaisi

Työuraryhmän laskelmat kehittämisvaihtoehdoista
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• ”On löydettävä yhteisymmärrys pitkäjänteisestä ratkaisusta 
työurien pidentämiseksi, työeläkejärjestelmän rahoituksen 
turvaamiseksi ja riittävän eläketurvan, mukaan lukien 
indeksisuoja, varmistamiseksi”

• STM:n pyyntö 20.9.2011: työmarkkinajärjestöt 
neuvottelevat ja laativat eläkeneuvotteluryhmässään 
mahdollisimman nopeasti ehdotukset toimenpiteiksi, joilla 
hallitusohjelmaan kirjattu tavoite saavutetaan

– neuvotteluryhmän kokoonpanon täydennys 
valtionvarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Kevan
edustajilla

• työurasopimus 22.3.2012

Kataisen hallituksen ohjelma, STM:n toimeksianto ja 
työurasopimus
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• eläkejärjestelmän uudistukset (2013) 

– osa-aikaeläkkeen ikäraja korotetaan 60 vuodesta 61 vuoteen 1954 ja sen jälkeen 
syntyneillä

– varhennettu vanhuuseläke (62 v.) poistetaan kokonaan

• työttömyysturvaputki

– Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden ikäraja korotetaan 60 vuodesta 61 vuoteen 
1957 ja sen jälkeen syntyneillä

• TyEL-maksu:

– TyEL-maksua korotetaan vuosina 2015 ja 2016
0,4 %-yksiköllä

• työeläkejärjestelmän tehokkuutta parannetaan

• monia kehittämishankkeita työelämän, työhyvinvoinnin, 
työterveyshuollon ja kuntoutuksen kehittämiseksi

Työurasopimus 22.3.2012
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• elinajan odotteen nousun huomioon ottaminen
• eläkejärjestelmän ikärajat
• varhaiseläkejärjestelmät
• perhe-eläke
• eläkkeen karttumat ja karttumisen alkaminen
• työkyvyttömyyseläkkeen tuleva aika
• palkansaajamaksun vähentäminen palkasta
• indeksit
• eläke-edut turvaava maksukehitys 

– TyEL-maksu saatetaan pitkän aikavälin vakaalle maksutasolle 
mahdollisimman tasaisella maksukehityksellä 

• korkean tason asiantuntijaryhmä (Pekkarisen ryhmä)

• eläkeuudistus tulee voimaan viimeistään 1.1.2017

Työurasopimus 22.3.2012: eläkeneuvottelujen asialista



Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma: tavoitteet 
eläketurvan osalta
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• 29.8.2013 ja toimeenpanopäätös 29.11.2013

• työurat pitenevät vuoden 2013 tasosta kahdella vuodella, 
siten, että eläkeuudistuksen vaikutus on 1,5 vuotta ja muiden 
toimien (työurien aloittamisen aikaistaminen ja 
työurakatkosten vähentäminen) 0,5 vuotta

• eläkeuudistus pienentää julkisen talouden kestävyysvajeesta 
neljänneksen

– kestävyysvajeen supistamisen paino (valtioneuvoston ja 
valtiovarainministeriön näkökulma) neuvotteluissa vahvistui

• neuvottelumandaatti työmarkkinajärjestöille



Suomen eläkejärjestelmän kansainvälinen
arviointi
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Nicholas Barr: eläkkeiden riittävyys, kestävyys ja 
rakenne

• vahvuudet: yhteisymmärrys, yhtenäiset kansalliset puitteet ja 
toimintatavat, rajoitettu valinnanvapaus, ei rajoita työvoiman 
liikkuvuutta, riittävyys, kattavuus

• Barrin keskeiset suositukset:

– vanhuuseläkkeelle siirtymisen alaikärajaa tulisi nostaa (kiinnittää eliniän 
odotteen nousuun syntymäajan perusteella)

– alarajan yläpuolella vanhuuseläkkeen voisi nostaa 25-, 50- tai 75-
prosenttisesti, lykätty osuus kasvattaa karttumista työansioiden mukaan

– nykyinen kannustinkarttuma (ja 1,9 % karttuma) pois, tilalle lykkäyskorotus-
ja varhennusvähennystekniikka

– yksin asuvan vs. pariskunnan kansaneläkkeen (ml takuueläke) suhteen 
uudelleenarviointi 

– leskille myönnettävän kansaneläkkeen työeläkevähenteisyyden
lieventäminen tai muuten leskeneläkkeen riittävyyden turvaaminen
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Keith Ambachtsheer: instituutiorakenne ja hallinto

• vahvuudet: kattava, vankka, instituutiorakenteeltaan vakaa, 
yhtenäinen

• Ambachtsheerin keskeiset suositukset:

– eläkemaksujen rahastoitu osuus suuremmaksi

– vakavaraisuussäännöt väljemmiksi tai jopa pois (tuotto-odotukset 
nousisivat)

– mittakaavaetujen etsiminen sijoitustoiminnassa ja etuuksien 
hallinnoinnissa

– kilpailusta yhteistyöhön

– hallinto: edustus ja taito/kokemus

– sijoitustoiminnan katse ulos Suomesta

• mahdolliset hyödyt voisivat olla jopa 1,9 mrd. € /v
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Melbourne Mercer Global Pension Index 2014

• 25 maan eläketurvan ja –järjestelmien vertailu 

• indeksi perustuu yli 40 numeeriseen mittariin, jotka on jaettu
kolmeen koriin: (1) riittävyys (eläkkeet ja etuudet), (2) 
kestävyys (kyky ylläpitää nykyiset etuudet) ja (3) yhtenäisyys
(toimeenpano, hallinto, oikeusturva, kustannukset)

• Tanska parasta A-luokkaa, sitten Australia, Hollanti, Suomi 
neljäs, Sveitsi, Ruotsi

• riittävyydessä ja kestävyydessä Suomi kahdeksas, 
yhtenäisyydessä ykkönen
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Eläkekysymysten
asiantuntijatyöryhmän

raportti 2013
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Puheenjohtaja ja sihteeristön 
pääosa valtiovaraiinministeriöstä



Raportin sisältö

• eläkejärjestelmän nykytilan kuvausta ja arviointia

• uudistusten läpikäyntiä, uudistusten jatkamiseen liittyvien 
syiden ja keskustelujen läpikäyntiä

• eläkejärjestelmän ja julkisen talouden tuoreet 
kestävyysarviot

• keskustelua sosiaalista kestävyydestä

• vuoden 2005 uudistuksen työllisyysvaikutusten arvio

• elinajan kasvuun sopeutumisen vaihtoehdot
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Tehtyjen uudistusten merkitys on ollut erittäin suuri
Työeläkemeno prosentteina työtulosummasta 
Toteutuneet tiedot vuoteen 2012 asti, Eläketurvakeskuksen ennustelaskelmat vuosilta 1990 ja 2013.
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Arvio taloudellisesta kestävyydestä

• vanhushuoltosuhde heikkenee, ilman sopeutumista 
hyvinvointivaltion rahoitus ja sukupolvisopimuksen jatkuvuus 
vaarantuvat 

• Suomen julkisen talouden pitkän ajan kestävyysongelma on 
merkittävä ja syventynyt nopeasti 

• eläkejärjestelmässä ei ole merkittävää kestävyysvajetta 

• eläkejärjestelmä vaikuttaa muun julkisen talouden kestävyyteen

– työeläkemaksut ja kokonaisveroaste

– työurien pituus ja verotulot

• tällä vuosikymmenellä tehtävät talous- ja sosiaalipoliittiset 
päätökset ovat kriittisiä 
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Eläkejärjestelmän sosiaalinen kestävyys
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• sosioekonomiset erot

• riittävyys, oikeudenmukaisuus 

ja luottamus

• suhteellisen tuloköyhyyden 

kasvu

• vrt. Barrin huomautus 

simulointityö Kelan eläkkeisiin

Keskieläkkeen suhde keskipalkkaan, %.

”Eläketurvan riittävyys, 

oikeudenmukaisuus ja sitä 

kohtaan tunnettu luottamus 

edelleen kohtuullisen vahvaa.”  

(Pekkarinen infossa)



Eläkeuudistus on ajankohtainen

• Suomen eläkejärjestelmä on perusrakenteeltaan hyvä

• eläkejärjestelmä ei ole kriisissä (vrt. Barrin arvio)

• toisaalta monet syyt puoltavat uudistusten jatkamista, mm:

– demografisen kehityskuvan muutos

– julkisen talouden heikentynyt tila

– hyvinvointivaltioon liittyvien sitoumusten hoitaminen

– muualla Euroopassa tehdyt eläkereformit

– Suomen talouspolitiikan uskottavuus
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Vuoden 2025 eläkkeelle siirtymisiän odotetta koskevan 
tavoitteen saavuttaminen

• tavoite vuodelle 2025: 62,4 vuotta (3 vuotta korkeampi kuin 
2008)

• odote on kasvanut nopeammin kuin missään arviossa on 
esitetty

• työttömyyseläkkeen muuttaminen työttömyysputkeksi aiheutti 
odotteessa laskennallisen nousun, joka ei näy ikääntyneiden 
työllisyydessä

• tavoitteesta ollaan jäämässä n. 1 vuosi

– PTS-arvio 61,5; ETLAn arvio ~61,3 (2023-2027)

– nykytasosta nousu voisi olla noin 0,6 vuotta
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”Tavoitteeseen pääsyn varmistaminen 

edellyttää merkittäviä lisätoimia.”
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Sopeutuminen elinajan pitenemiseen

• maksun korottaminen, eläkkeen pienentäminen tai 
eläkkeelläoloajan lyhentäminen? (Barr)

• vertailu eläkeiän noston ja alkavien eläkkeiden tason 
alentamisen (elinaikakerroin) välillä

• stokastiseen elinkaarimalliin perustuvat esimerkkilaskelmat 
(Määttänen 2013), sosioekonomiset erot tarkastelussa mukana 
(sukupuoli, koulutus)

• vertaillut vaikutukset julkisen talouden tasapainoon, 
työllisyyteen, työttömyyteen, eläkeläisten tuloeroihin, 
joustavuuteen yksilöllisissä valinnoissa

• vaikutukset menevät ristiin

• yhdistelmällä vaikutukset voidaan hallita monipuolisimmin
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Eläkeuudistus 2017
keskeiset muutokset
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Sopimus eläkeuudistuksesta 26.9.2014
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• vaikeat neuvottelut

• Akava ei hyväksynyt neuvottelutulosta

– osallistuu kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön aloittamaan 
jatkovalmisteluun

• valmistelu tähtää siihen, että huhtikuussa 2015 valittava 
eduskunta saa nopeasti käsiteltäväkseen hallituksen 
lakiesitykset

• voimaan vuoden 2017 alusta

• pääpiirteittäin noudattelee Barrin suosituksia ja 
eläkekysymysten asiantuntijaryhmässä esillä olleita ajatuksia 



Eläkeikä nousee

• vanhuuseläkeikä nousee asteittain vuodesta 2017 alkaen

– koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä

– 63 vuoden alaikärajaa nostetaan 3 kuukaudella jokaista 
syntymävuosiluokkaa kohti, kunnes alaraja on 65 vuotta vuonna 
1962 syntyneillä

– vanhuuseläkkeen yläikärajaa (nyt 68 vuotta) nostetaan samassa 
tahdissa

• vuodesta 2027 alkaen vanhuuseläkeiän ikärajat kytketään 
elinajan kehitykseen siten, että työssäoloajan ja 
eläkkeelläoloajan suhde säilytetään vuoden 2025 tasolla 
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Eläkkeiden karttuminen

• Eläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 % palkasta vuodessa 
alkaen 17 ikävuodesta. Nyt karttumisprosentit riippuvat iästä: 
kannustinkarttuma oli 4,5 % vuosiansioista 63 ikävuoden 
täyttämisen jälkeen.

• Jos työntekijä ei ala nostaa eläkettä (vaan esimerkiksi jatkaa 
työssä), niin karttunutta eläkettä tarkistetaan 0,4 prosentin 
korotuksella jokaista lykkäyskuukautta kohti.

• Palkansaajien työeläkemaksu ei enää vähennä eläkkeen 
perusteena olevaa palkkaa.
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Elinaikakerroin

• Koska eläkkeellesiirtymisikä sidotaan elinajan kehitykseen, 
niin elinaikakertoimen eläkettä vähentävää vaikutusta 
pienennetään vuoden 2027 jälkeen, jolloin alin 
vanhuuseläkeikä on 65 vuotta.

• Elinaikakerrointa käytetään myös laskettaessa jokaiselle 
ikäluokalle oma tavoite-eläkeikä. Se kertoo, kuinka paljon 
lisätyöskentelyä tarvittaisiin, jotta elinaikakertoimen 
aiheuttama seuraava vähennys kuukausieläkkeeseen tulisi 
korvatuksi. 
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Osa-aikaeläke lopetetaan, tilalle osittainen 
varhennettu vanhuuseläke

• nykyisin 61-vuotias voi siirtyä osa-aikaeläkkeelle, työntekoa 
vähennettävä

• osittaista vanhuuseläkettä voi saada 61-vuotiaana, vuonna 
2025 ikäraja nousee 62 ikävuoteen

• eläke on joko 25 % tai 50 % siihen asti kertyneestä eläkkeestä

• jos ottaa eläkkeen vanhuuseläkkeen alarajaa aiemmin, niin 
eläke pienenee 0,4 % varhentamiskuukautta kohti

• eläke on likimain aktuaarisesti neutraali, eli henkilö rahoittaa 
tämän eläkkeen pienempänä kuukausieläkkeenä

• Ruotsin kokemusten perusteella käyttö jäänee verraten 
vähäiseksi
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Työkyvyttömyyseläkkeeseen ei isoja muutoksia

• nyt työkyvyttömyyseläke määräytyy karttuneen eläkkeen ja 
ns. tulevan ajan perusteella

• elinaikakerrointa sovelletaan vain karttuneeseen eläkkeeseen

• uudistuksen jälkeen tuleva aika on pidempi ikärajan noston 
takia

• elinaikakerrointa sovelletaan myös eläkkeen tulevan ajan 
osaan

• parantaa työkyvyttömyyseläkkeiden tasoa  

Hannu Uusitalo 29.1.2015 30



Uusi eläkemuoto: työuraeläke

• Voidaan myöntää aikaisintaan 63 vuoden iässä fyysisesti tai 
henkisesti raskasta työtä tehneille, joiden työura on kestänyt 
vähintään 38 vuotta.

• Sovitaan tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön 
jatkovalmistelussa. Säännökset laaditaan siten, että 
työuraeläkkeestä ei muodostu uhkaa työurien 
pidentämistavoitteelle. 
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Perhe-eläkettä ei uudistettu

• vuoden 2016 loppuun mennessä kolmikantainen selvitys 
perhe-eläkkeiden kehittämis- ja 
ajanmukaistamisvaihtoehdoista

• muutoksista neuvotellaan ja päätetään selvitystyön 
valmistuttua 
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Työeläkemaksut ja rahastointi

• TyEL-maksutaso 24,0 prosenttia palkoista vuonna 2016, 
2017-2019 24,4 %

• rahastointitekniikkaan muutoksia, mahdollistaa mm. 
suuremman osakepainon 
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Eläkeuudistus 2017

Eläketurvakeskuksen
laskelmat vaikutuksista

muut asiantuntija-arviot
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Tilastokeskuksen 2012 väestöennusteeseen perustuva 
arvio vanhuuseläkeiän alarajasta
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Uudistus nostaa eläkkeellesiirtymisiän odotetta
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… ja työllisyysastetta
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varhaiseläkeläisten 
ja työttömien 
määrä kasvaa 



Elinaikakerroin
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Keskieläke
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TyEL-meno ja maksu
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Uudistuksen vaikutus eri kohorttien etuus- ja 
maksutasoon
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Eläketurvakeskuksen arvio tiivistettynä

• eläkkeelle siirtyminen myöhentyy ja työllisyys paranee

• eläkkeiden taso nousee

• sovittu maksutaso näyttäisi riittävän, eläkemenojen suhde 
palkkasummaan pienenee keskipitkällä aikavälillä

• suotuisat sukupolvi- ja sukupuolivaikutukset

• hintana työurien pidentyminen ja työttömyyden kasvu

Valtiovarainministeriön arvio

• eläkemenon pieneneminen alentaa kestävyysvajetta reilut 
0.6 % BKT:sta ja paraneva työllisyys reilut 0.3 % BKT:sta
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ETLAn arvio tiivistetysti

• arvio perustuu ETLAn stokastiseen elinkaarimalliin ja 
dynaamiseen sukupolvimalliin 

• laskelmien tulokset hyvin samanlaisia kuin ETK:n tulokset

• julkisen talouden kestävyysvaje pienenee pitkällä aikavälillä 
noin prosenttiyksikön

• tasoittaa eläke-eroja mm. koulutuksen mukaan tarkasteltuna

• mitä olisi vielä pitänyt tehdä  

– työttömyysturvan lisäpäiväoikeus säilyy, mikä lyhentää työuria ja 
heikentää julkisen talouden kestävyyttä

– työuraeläke mutkistaa järjestelmää ja luo vääriä odotuksia
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Muita asiantuntija-arvioita

• Heikki Oksanen: eläkeiän nousutavoite on liian vaatimaton, 
kestävyysvaje edellyttää, että työssäoloajan ja eläkkeelläoloajan
suhdetta pitää muuttaa enemmän

• Suomen Pankki: alentaa kokonaisveroastetta, nostaa 
työllisyysastetta, maltilliset mutta myönteiset vaikutukset 
kansantalouteen

• Talouspolitiikan arviointineuvosto: referoi ETK:n ja ETLA:n
tutkimuksia ja tekee arvion taloudellisista 
kannustinvaikutuksista 
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Sosiaalipoliittisesti perusteltu uudistus

• parantaa eläkkeiden tasoa nykyiseen lainsäädäntöön 
verrattuna

– työkyvyttömyyseläkkeiden tason parantuminen

– pienentää koko elinkaaren aikaisia tuloeroja ja eläke-eroja

– parantaa nuorempien sukupolvien eläketurvaa

• taloudellisen kestävyyden vahvistuminen tärkeää myös 
sosiaalipoliittisesti (Barr)

• myös poliittinen kestävyys vahvistunee (kun lakiesitys 
viedään maaliin)

• hintana elinaikaisen työajan piteneminen ja työttömyyden 
kasvu
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Eläkeuudistus 2017

poliittiset arviot
miten uudistuksen käy?
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Poliittiset arviot

• media suhtautunut pääsääntöisesti myönteisesti

• sopimuksen allekirjoittajat puolustaneet ratkaisuja, 
akavalaiset tahot arvostelleet

• hallituksen pääviesti on ollut tyytyväisyys uudistukseen ja 
lupaus viedä uudistuksen valmistelua eteenpäin

• puolueiden (edustajien) kannanotot pääsääntöisesti 
myönteisiä

• kansalaiskeskustelu enemmän vastaan kuin puolesta

• Taloustutkimus: vastustus jonkin verran yleisempää kuin 
kannatus (46 vs 39 %)

Hannu Uusitalo 29.1.2015 47



Laki säädetään 2015 ja tullee
voimaan 2017
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Näinkö se menee?

kysymyksiä, kommentteja, vastaväitteitä


