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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suomen eläkejärjestelmä perustuu laajalti jakojärjestelmään. Sen mukaan työssä käyvät maksavat jo eläkkeelle jääneiden eläkkeet. Jos työssä
käyvien ja eläkeläisten lukumäärien suhde muuttuu merkittävästi, eläkkeiden rahoitus vaikeutuu. Siksi eläkkeelle siirtymisen ajankohdalla (tai
keskimääräisellä eläkkeelle siirtymisiällä) on merkitystä.
Eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat sekä taloudelliset että muut seikat. Väitöskirjassa keskitytään taloudellisiin kannustimiin siirtyä eläkkeelle.
Väitöskirjassa muodostetaan taloudellisia kannustimia suomalaiselle väestölle käyttäen laajoja paneeliaineistoja. Väitöskirjan tavoitteena on
arvioida, paljonko kannustimet vaikuttavat eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyteen.
Ensimmäisessä esseessä eläkkeet jaetaan työkyvyttömyyseläkkeeseen, työttömyyseläkkeeseen ja vanhuuseläkkeeseen. Korkeampi korvaussuhde
kohottaa eläkkeelle siirtymisen ehdollista todennäköisyyttä, mutta korvaussuhteen ja ehdollisen eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyden välinen
suhde on ei-lineaarinen. Selkeimmin korvaussuhde korottaa työttömyyseläkkeelle siirtymisen todennäköisyyttä. Vastaavasti riippuvuussuhdetta
ei havaittu todennäköisyydessä siirtyä vanhuuseläkkeelle.
Toisessa esseessä näytetään se, että ellei työkyvyttömyyseläkkeelle hakemisen todennäköisyyttä eroteta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen
todennäköisyydestä, saadut tulokset ovat näiden kahden erillistulosten puolesta välistä. Esseessä testataan erilaisten elinkaarikannustimien
vaikutuksia. Suoraviivaiset elinkaarivaikutusten tulokset olivat odotusten vastaisia, kun taas optioarvoon perustuvat tulokset olivat odotusten
mukaisia.
Kolmannessa esseessä käsitellään osa-aikaeläkkeitä. Siinä arvioidaan taloudellista korvausta henkilölle, jos hän on kokoaikatyössä,
osa-aikaeläkkeellä ja täydellä eläkkeellä. Tulosten mukaan osa-aikaeläke on rahallisesti paras vaihtoehto niille, jotka ovat osa-aikaeläkkeellä.
Esseessä arvioidaan lisäksi, että puolet osa-aikaeläkeläisistä olisi valinnut täyden eläkkeen, jos heillä ei olisi ollut osa-aikaeläkevaihtoehtoa.
Neljännessä esseessä otetaan huomioon myös työnantajaan kohdistuvat kannustimet. Esseessä testataan implisiittisten sopimusten mallia
yhdistetyllä työnantaja-työntekijä –paneelilla. Tulosten mukaan yhteiskannustimilla (sekä työnantajan että työntekijän) on eniten väliä, silloin
kun taloudellinen tilanne on vaikein. Esseessä myös näytetään, että firmoihin kohdistetuilla eläkekustannuksilla on vaikutusta yritysten
irtisanomiskäyttäytymiseen.
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