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Osa-aikaeläkkeen ikärajan ja karttumamuutoksen menovaikutus 
 

Uudistuksen mukaan osa-aikaeläkkeen ikärajaksi on aikaisemman 58 sijaan 
60 vuotta ja eläkkeen karttuminen ansion alenemasta lakkaa. Nämä muutok-
set tulevat voimaan siten, että uusia sääntöjä sovelletaan vuonna 1953 ja 
myöhemmin syntyneisiin. 
 
Taulukoissa 1 ja 2 esitetään arviot muutosten vaikutuksista eläkemenoon ja 
palkkasummaan (TyEL ja kaikki työeläkelait). Aikaisemmin voimassa olevan 
lain mukainen laskelma on ETK:n syksyllä 2007 julkaisema ns. peruslaskel-
ma (Biström ym. Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2007, 
Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2).  
 
Sillä, että eläkkeen karttuminen ansion alenemasta loppuu, ei ole laskelmas-
sa vaikutusta osa-aikaeläkkeen suosioon. Toisaalta osa-aikaeläkkeen pois-
tuminen alle 60-vuotiailta ei laskelmassa vaikuta työkyvyttömyyseläkkeelle 
(osa tai täysi) siirtyvien määriin. Niistä, jotka perusvaihtoehdon mukaan siir-
tyivät osa-aikaeläkkeelle iässä 58 tai 59 siirtyy ikärajan noston jälkeen valta-
osa (75 %) kyseiselle eläkkeelle iässä 60. Loput (25 %) siirtyy osa-
aikaeläkkeelle iässä 61. 

 
Taulukko 1. Osa-aikaeläkkeen muutosten meno ja palkkasummavaikutukset, 
TyEL (vuoden 2008 hinnoissa). 
 
 2015 2020 2025 2035 2055
Eläkemeno, milj. € 12710 15479 18075 22712 31605
OE-meno, milj. € 128 141 162 182 301
Palkkasumma, milj. € 54178 58394 63046 74168 105536
Meno % 23,5 26,5 28,7 30,6 30,0
OE-meno % 0,24 0,24 0,26 0,25 0,29
Eläkemeno, milj. € (muutos) -34 -40 -46 -59 -93
OE-meno, milj. € (muutos) -34 -35 -38 -42 -63
Palkkasumma, milj. € (muutos) 65 70 76 83 125
Meno % (muutos) -0,09 -0,1 -0,11 -0,11 -0,12

 
Taulukko 2. Osa-aikaeläkkeen muutosten meno- ja palkkasummavaikutuk-
set, kaikki työeläkelait (vuoden 2008 hinnoissa). 
 
 2015 2020 2025 2035 2055
Eläkemeno, milj. € 23069 27589 31732 38418 50003
OE-meno, milj. € 256 283 324 364 598
Palkkasumma, milj. € 82751 88782 95805 112845 160213
Meno % 27,9 31,1 33,1 34,0 31,2
OE-meno % 0,31 0,32 0,34 0,32 0,37
Eläkemeno, milj. € (muutos) -65 -78 -93 -125 -201
OE-meno, milj. € (muutos) -62 -64 -69 -78 -114
Palkkasumma, milj. € (muutos) 120 121 131 148 216
Meno % (muutos) -0,12 -0,13 -0,14 -0,15 -0,17
 

 


