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Hallitusohjelmassa todetaan, että on löydettävä yhteisymmärrys pitkäjänteisestä ratkaisusta työurien 

pidentämiseksi, työeläkejärjestelmän rahoituksen turvaamiseksi ja riittävän eläketurvan, mukaan 

lukien indeksisuoja, varmistamiseksi. Tähän perustuen sosiaali- ja terveysministeriö pyysi kirjeel-

lään 20.9.2011, että työmarkkinajärjestöt neuvottelevat ja laativat eläkeneuvotteluryhmässään mah-

dollisimman nopeasti ehdotukset toimenpiteiksi, joilla hallitusohjelmaan kirjattu tavoite saavute-

taan. Samalla neuvotteluryhmän kokoonpanoa täydennettiin valtionvarainministeriön, sosiaali- ja 

terveysministeriön ja Kevan edustajilla. 

 

Tähän mennessä käytyjen keskustelujen perusteella eläkeneuvotteluryhmä on päätynyt seuraaviin 

johtopäätöksiin. 

 

- Vuoden 2005 uudistuksessa työeläkejärjestelmää modernisoitiin yhtenä ensimmäisistä Eu-

roopan maista vastaamaan nykyisen työelämän vaatimuksia. Uudistus on onnistunut, erityi-

sesti rakenteeltaan, joka sisältää joustavuutta eläkkeellesiirtymisessä ja turvaa eläkkeen kart-

tumisen oikeudenmukaisesti erilaisissa ja eripituisissa työsuhteissa. Yli 55-vuotiaiden työlli-

syysaste on noussut merkittävästi. Myös työntekijöiden halu jatkaa työelämässä on mielipi-

demittausten mukaan kasvanut. 

 

- Työeläkkeeseen vaikuttavissa ympäristötekijöissä on kuitenkin uudistuksen valmisteluai-

kaan verrattuna tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka ovat aiheuttaneet tarpeen arvioida 

uudelleen uudistuksessa asetettujen tavoitteiden tasoa ja toteutumismahdollisuuksia.  

 

o Elinaikaennusteet ovat muuttuneet radikaalisti. Vuoden 2005 eläkeuudistuksen val-

mistelun aikaan 62-vuotiaan jäljellä olevan elinajan odotteen arvioitiin vuoteen 2050 

mennessä kasvavan reilulla 3 vuodella silloisesta tilanteesta. Tilastokeskuksen uu-

simman ennusteen (2009) mukaan kasvu on yli 8 vuotta. Sosioekonomisten ryhmien 

väliset kuolevuuserot eivät ole kuitenkaan vähentyneet. 

o Taloudelliset näkymät ovat heikentyneet sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämä 

näkyy eläkelaskelmissa kohonneina menoina ja maksuina, mutta toisaalta alempana 

eläketasona. Valtio velkaantuu EMU-kriteereitä ajatellen liian nopeasti. Julkisen ta-

louden kestävyysvajeesta on tullut uusi ja keskeinen mittari valtioiden maksukykyä 

arvioitaessa.  

o Useimmissa Euroopan maissa eläkejärjestelmiin on tehty suuria eläkkeelle siirtymi-

sen myöhentämiseen ja eläkemenon alentamiseen tähtääviä toimia.  
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o On merkkejä siitä, että luottamus eläketurvan tasoon ja eläkelupauksen luotettavuu-

teen on heikentynyt, erityisesti nuoremmissa ikäluokissa.  

 

- Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteinen tavoite nostaa eläkkeellesiirtymisiän odote 

vuoteen 2025 mennessä vähintään 62,4 vuoteen toteuttaisi suurelta osin olosuhteiden muu-

toksista lähivuosille seuraavat vaatimukset. Työmarkkinajärjestöt ovat edelleen vahvasti si-

toutuneet tavoitteeseen. Tavoite on kunnianhimoinen eikä se ole saavutettavissa ilman uusia 

työurien pituuteen vaikuttavia toimia. Tavoitteen toteutuminen riippuu myös talouden ja 

työllisyyden kehityksestä. Lisäksi eläkejärjestelmän sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä ja 

julkisen talouden kestävyysvajetta arvioitaessa on katsottava pidemmälle kuin vuoteen 2025 

saakka. 

 

- Vaikka suomalaisten työurien pituus on nyt kansainvälisessä vertailussa hyvällä tasolla, 

vuoden 2005 uudistukselle tarvitaan muuttuneiden olojen takia jatkoa, jotta muuttuneissakin 

oloissa varmistetaan riittävä eläketaso, kestävä rahoitus ja eläkejärjestelmän uskottavuus. 

Toimenpiteiden ajoituksessa on otettava huomioon myös suhdannetilanne. 

 

- Työurien pidentyminen eliniän pidentyessä on tehokkain keino kaikkien mainittujen tavoit-

teiden saavuttamiseen. Työuria pidentävät keinot voidaan jakaa kolmeen ryhmään.  

 

o Työvoiman kysynnän kasvu pidentää työuria. Työvoiman kysynnän kasvu myös te-

hostaa muiden keinojen vaikuttavuutta.  

o Työuran pituuteen vaikuttavat merkittävästi erilaiset työelämään liittyvät tekijät.  

o Työuria voidaan pidentää erilaisin työvoiman tarjontaan vaikuttavin keinoin kuten 

esimerkiksi pidentämällä työuria loppupäästä eläkelainsäädännön keinoin. 

 

Toimeksiantonsa mukaisesti eläkeneuvotteluryhmä on keskittynyt eläkelainsäädäntöön liittyviin 

keinoihin. Hallitusohjelman mukaisia työelämän kehittämisen keinoja työurien pidentämiseksi käsi-

tellään Jukka Ahtelan puheenjohdolla toimivassa työmarkkinajärjestöjen yhteisessä työryhmässä. 

Ahtelan ryhmän ja Eläkeneuvotteluryhmän työt muodostavat kokonaisuuden. 

 

 

Eläkeneuvotteluryhmässä on ollut esillä seuraavia asiakokonaisuuksia. 

 

1. Työeläkkeiden rahoitus 

- yksityisen sektorin työeläkemaksun taso ja korotusaikataulu vuoden 2014 jälkeen, korotuk-

sen mahdollinen vaikutus rahastointiperiaatteisiin 

- on todettu, että työeläkelaitosten sijoitustoimintaan vaikuttavat vakavaraisuusnormit ja työ-

eläketurvan toimeenpanon tehokkuus ovat erillisessä valmistelussa 

- julkisen sektorin eläkkeiden rahoituksen varmistaminen: toukokuun loppuun mennessä tee-

tetään erillinen selvitys kuntasektorin eläkkeiden rahoitukseen vaikuttavista skenaarioista ja 

rahoituksen turvaamisesta  

 

2.  Eläkkeiden taso 

- työntekijämaksun laskeminen mukaan eläkepalkkaan 

- maksussa olevien työkyvyttömyyseläkkeiden tason tarkistaminen palkkakertoimella ja ker-

takorotuksista luopuminen 

- karttumien (1,5 %, 1,9 % ja 4,5 %) taso yleensä 

- nykymuotoisen leskeneläkkeen tarkoituksenmukaisuus 
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3. Keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nostaminen 

- työkyvyttömyyseläkkeen ja sairausvakuutuspäivärahan ensisijaisuuden suhde 

- osatyökyvyttömyyseläkkeen houkuttelevuus täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden 

- työkyvyttömyyseläkkeeltä työhön paluun helpottaminen 

- osa-aikaeläkkeen alaikäraja ja kustantaminen 

- työttömyysturvan lisäpäivien alaikäraja ja lisäpäiviin liittyvän työnantajan omavastuun taso 

ja maksuajankohta 

- joustavan eläkeikärajojen osalta eri tapoja ja aikatauluja, joilla voidaan havaita ja varmistaa 

keskimääräisen eläkkeelle siirtymisikätavoitteen (vähintään 62,4 vuotta vuoteen 2025 men-

nessä) toteutuminen. 

 

 

Eläkeneuvotteluryhmän tavoitteena on, että työmarkkinoiden keskusjärjestöt hallituksen kehysrii-

heen mennessä sopivat periaatelinjauksista ja aikataulusta, joiden pohjalta neuvotellaan ja sovitaan 

konkreettisista ehdotuksista kokonaisratkaisuksi. 

 

 

 

Eläkeneuvotteluryhmän puolesta 

 

 

 

 

Jukka Rantala 

 

 

 

 


