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ABSTRAKTI

Eläkkeiden riittävyys ja eläketurvan taloudellinen kestävyys ovat eläkepolitiikan
keskeisiä tavoitteita. Tämä kirja antaa aineksia riittävyyden arviointiin. Siinä sel-
vitetään, miten eläkkeet, eläkeläisten tulot ja toimeentuloa ovat viimeisen 10�15
vuoden aikana kehittyneet reaalisesti ja suhteessa ansiotason muutokseen.

Kirja koostuu kuudesta artikkelista. Ensimmäinen artikkeli luo taustaa tarkas-
telemalla taloudellista ja sosiaaliturvan kehitystä, erityisesti harjoitettua eläkepo-
litiikkaa. Se sisältää myös yhteenvedon kirjan keskeisistä tuloksista. Toisessa
artikkelissa huomion kohteena on eläkkeelle siirtymisessä ja ikääntyneiden työl-
lisyydessä tapahtuneet muutokset.  Kolmas artikkeli kohdistuu eläkkeiden kehi-
tykseen. Neljännessä artikkelissa näkökulma laajenee eläkkeistä eläkeläisten
veronalaisiin tuloihin. Viidennessä artikkelissa näkökulma laajenee edelleen elä-
keläisten toimeentuloon, jolloin otetaan huomioon myös kotitalouden muiden jä-
senten tulot kaikki käytettävissä olevat tulot. Kuudes artikkeli tarkastelee suo-
malaisten eläkeikäisten toimeentuloa verrattuna vanhoihin Euroopan unionin jä-
senmaihin.

Eläkeläisten määrä ja rakenne ovat vuodesta 1990 voimakkaasti muuttuneet.
Heidän lukumääränsä on kasvanut samalla kun eläkeläisten keski-ikä on nous-
sut. Eläkkeelle siirtymisessä ja työssä jatkamisessa havaittu kehitys on 1990-
luvun jälkipuolelta lähtien ollut eläke- ja työllisyyspoliittisten tavoitteiden suun-
taista. 1990-luvulla 25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odote nousi puolellatoista
vuodella. Tällä vuosikymmenellä 50-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odote on nous-
sut noin puolella vuodella. Varhaiseläkkeillä olevien väestöosuus on pienentynyt
ja ikääntyneiden työllisyysaste on noussut.

Vanhuus- ja työttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke nousi
vuosina 1992�2005 reaalisesti noin 20 prosentilla. Tämä muutos selittyy pitkälti
sillä, että eläkkeensaajien ryhmä on muuttunut: uudet eläkkeet ovat olleet keski-
määräistä korkeampia kuin taas päättyneiden eläkkeiden taso on ollut keskimää-
räistä matalampi. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläketulo on pysynyt
tarkastelujaksolla reaalisesti entisellään.

Vanhuus- ja työttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläkkeen taso verrattuna am-
matissa toimivien ansiotasoon on pysynyt melko vakaana eli noin 50 prosentin
seutuvilla. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläkkeen taso suhteessa ylei-
seen ansiotasoon on selvästi alentunut.



Kokonaiseläkkeiden jakauman tarkastelussa eläkkeensaajat on jaettu tulojen suu-
ruuden mukaan kymmeneen yhtä suureen osaan eli desiiliin. Sen jälkeen on las-
kettu, millaisen osuuden eläkkeistä eri desiilit saavat. Korkeinta eläkettä saavan
10 prosentin osuus on hieman supistunut, lopun 90 prosentin saama osuus on
vastaavasti noussut.  Tämä merkitsee sitä, että kokonaiseläkkeiden jakauma on
vuosina 1990�2005 tullut hieman tasaisemmaksi.

Eläkeläisten ja muiden väestöryhmien veronalaisten brutto- ja nettotulojen tar-
kastelu vuosina 1990�2004 osoittaa, että lamavuosina eläkeläisten suhteellinen
asema parani, mutta on sen jälkeen huonontunut. Jos katsotaan koko periodia
1990�2004, niin palkansaajiin nähden eläkeläiset ovat säilyttäneet asemansa brut-
totuloilla mitaten. Kun vähennetään verot eli tarkastellaan nettotuloja, niin eläke-
läisten asema on heikentynyt suhteessa palkansaajiin. Tämä johtuu siitä, että
eläkeläisten verotus on keventynyt vähemmän kuin palkansaajien verotus.

Vuosina 1987�2004 eläkeläiskotitalouksien toimeentulon taso on noussut re-
aalisesti 50 prosentilla. Eläkeläiskotitalouksien toimeentulo suhteessa ammatissa
toimivien kotitalouksien toimeentuloon on vaihdellut talouden suhdannetilanteen
mukaan. Vuonna 2004 eläkeläiskotitalouksien toimeentulon taso oli 70 prosenttia
ammatissa toimivien kotitalouksien tasosta. Eläketulojen jakautuminen on muut-
tunut tasaisemmaksi, kun eläkkeensaajien suurituloisimman kymmenesosan saa-
ma osuus eläketulosta on pienentynyt. Toimeentulo jakautuu eläkeläiskotitalouk-
sien kesken tasaisemmin kuin koko väestössä. Eläkeläisten köyhyysriski on 1990-
luvun alusta voimakkaasti pienentynyt, mutta viime vuosien kehitys on kulkenut
päinvastaiseen suuntaan. Eläkepolitiikan onnistumista kuvastaa se, että tämä ris-
ki ei ole sen suurempi kuin se on koko väestön keskuudessa.

Eläkeläisten toimeentulon vertailussa viiteentoista (vanhaan) EU-maahan tu-
lee esiin Suomen mielenkiintoinen profiili. Eläkeikäisten ostovoima on vertailu-
maiden pienimpiä ja myös suhteessa työikäiseen väestöön se on vaatimattomas-
ta päästä. Eläkeikäisten toimeentulon jakautuminen on Suomessa keskimääräis-
tä tasaisempi, ja köyhyysriski pienimpien joukossa. Poikkeuksena on 75 vuotta
täyttäneiden naisten ryhmä, jonka köyhyysriski on EU-maiden keskitasoa korke-
ampi.



ABSTRACT

Adequate pensions and the economic sustainability of pension provision are among
the central objectives of pension policy. This book provides material for asses-
sing the adequacy of pensions. It reviews how pensions and pensioners� income
have developed during the past 10�15 years both in real terms and in relation to
changes in the earnings level.

The book consists of six articles. The first article provides a backdrop by
investigating economic and social security trends, especially the pension policy
pursued. It also summarises the main findings of the study. The second article
focuses on changes that have taken place in retirement and in the employment
of older people. The third article deals with pension trends. The fourth article
widens the perspective from pensions to pensioners� taxable income. The fifth
article widens the perspective further to the disposable income of pensioners�
households by taking into account all sources of income available to the mem-
bers of the household. The sixth article compares the disposable income of Fin-
nish pensioners against that of pensioners in the 15 old Member States of the
European Union.

The number and structure of pensioners have changed dramatically since
1990. The number of pensioners has increased at the same time as their mean
age has risen. The trends identified in retirement and in continued working since
the latter half of the 1990s have been in line with the goals set for pension and
employment policies. During the 1990s, the expected retirement age of a 25-
year-old person rose by 18 months. During this decade, the expected retirement
age of a 50-year-old person has risen by about six months. People on early
retirement account for a smaller percentage of the total population than before,
and the employment rate of older people has risen.

The average total pension of people on old-age and unemployment pension
increased by about 20 per cent in real terms between 1992 and 2005. This trend
is largely explained by changes in the pensioners� group: new, starting pensions
are higher than the average level, while old, ceased pensions were lower than
the average level. In real terms, the total pension income of people on disability
pension remained unchanged during the period under review.

When compared against the income level of people in gainful employment,
the total pension level of people on old-age and unemployment pension has re-



mained fairly steady, at around 50 per cent. The total pension level of people on
disability pension, in relation to the general earnings level, has clearly fallen.

For examining the distribution of total pensions, pensioners were divided into
ten deciles according to the size of their pension. It was thereafter calculated
how much of the total amount of pensions falls into each decile. The share of the
10 per cent of pensioners who receive the highest pensions has diminished slight-
ly, while the share of the remaining 90 per cent has increased correspondingly.
This means that the distribution of total pensions became slightly more even
during 1990�2005.

Analysis of taxable gross and net income among pensioners and among other
population groups in 1990�2004 shows that pensioners� relative status improved
during the recession years but has declined ever since. If we examine the whole
period between 1990 and 2004, pensioners have maintained their income level
with respect to wage-earners, when measured by their gross income. However,
when taxation is taken into account and the focal point is net income, pensioners�
income level has declined in comparison to wage-earners. This is because more
tax reliefs have been introduced in wage-earners� taxation than in pensioners�
taxation.

Between the years 1987 and 2004, the disposable income of pensioners�
households increased by 50 per cent in real terms. The disposable income of
pensioners� households in relation to that of wage-earners� households has va-
ried depending on macroeconomic cycles. In 2004, the average income level of
pensioners� households was 70 per cent of the level in wage-earners� house-
holds. Distribution of disposable income among pensioners� households is more
even than among the rest of the population. Pensioners also run a much smaller
risk of poverty than they did in the early 1990s; however, in recent years the
trend has been the opposite. A sign of successful pension policy is that the risk of
poverty among pensioners is not greater than the risk among the total population.

Comparison of pensioners� disposable income in Finland and in the 15 old EU
Member States reveals Finland�s interesting profile. The purchase power of Finns
at pensionable age is among the lowest in the countries compared; the purchase
power is also modest when compared to that of people at working age. Distri-
bution of disposable income among Finnish pensioners is more even than avera-
ge, and the risk of poverty is among the smallest. An exception is the group of
women past 75 years of age; their risk of poverty is above the average in the EU
Member States.



LUKIJALLE

Eläkkeiden riittävyys ja eläketurvan taloudellinen kestävyys ovat eläkepolitiikan
keskeisiä tavoitteita. Eläketurvakeskus seuraa ja arvioi näiden tavoitteiden toteu-
tumista sekä menneen kehityksen valossa että tulevaisuuteen katsoen. Tämän
kirjan tarkoituksena on selvittää, miten eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo ovat
kehittyneet viimeisen 10�15 vuoden aikana.

Vuonna 2003 Eläketurvakeskus julkaisi yhdessä Kansaneläkelaitoksen kans-
sa laajan tutkimuksen Eläkeläisten toimeentulo 1990-luvulla. Kirjan aikasarjat
päättyivät vuoteen 2001. Tässä kirjassa keskeiset aikasarjat ulottuvat vuoteen
2004 tai 2005. Kirjan tavoitteena on päivittää edellisen tutkimuksen keskeiset
tiedot ja täydentää niitä eräillä uusilla tarkasteluilla. Tarkastelun toistaminen koko
laajuudessaan ei kuitenkaan kolmen vuoden välein ole tarkoituksenmukaista, jo-
ten tässä raportissa on tyydytty suppeampaan kysymyksenasetteluun kuin edel-
lisessä kirjassa. Tästä syystä se on toteutettu Eläketurvakeskuksen omin voimin.

Kirja alkaa Hannu Uusitalon kirjoittamalla eläkepolitiikan kehitystä koskeval-
la taustoittavalla kirjoituksella, joka sisältää myös tiiviin yhteenvedon kirjan tulok-
sista. Toisessa artikkelissa Eila Tuominen, Jari Kannisto ja Heidi Nyman selvittä-
vät eläkkeensaajien määrän muutoksia sekä eläkkeelle siirtymisessä ja ikäänty-
neiden työssäkäynnissä tapahtunutta kehitystä. Kolmannessa artikkelissa he ku-
vaavat eläketilastojen perusteella eläkkeiden reaalikehitystä ja eläketasoa suh-
teessa ansiokehitykseen. Tässä artikkelissa esitetään ensimmäistä kertaa laskel-
mia siitä, miten eläketulojen suuruusjakauma on muuttunut. Neljännessä artikke-
lissa Arto Laesvuori vertailee eläkeläisten ja muiden väestöryhmien veronalais-
ten tulojen kehitystä ja verotuksen merkitystä. Viidennessä artikkelissa Juha
Rantala tarkastelee, miten eläkeläistalouksissa asuvien toimeentulo on kehittynyt
ja miten eläkeläisten tulonjako ja köyhyys ovat muuttuneet. Viimeisessä artikke-
lissa Kati Ahonen luo katsauksen siihen, miten suomalaisten eläkeikäisten toi-
meentulo ja köyhyys sijoittuu 15 Euroopan unionin jäsenmaan vertailussa.

Artikkeleista on keskusteltu yhdessä, mutta kirjoittajat vastaavat omista artik-
keleistaan. Julkaisun on taittanut ja kuvat laatinut Heidi Nyman.

Helsingissä 18.10.2006

Hannu Uusitalo
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Hannu Uusitalo

1 Johdanto ja yhteenveto

1.1 Talouden kehitys ja laman pitkät jäljet

Tämä kirja käsittelee eläkeläisten asemaa ja toimeentuloa 1990-luvun taitteesta
vuoteen 2005. Eläkeläisten toimeentuloon vaikuttavat eläketurvan lisäksi monet
muut tekijät, joista tärkeimpiä ovat talouskehitys ja työllisyyden kehitys. Niillä on
myös yhtymäkohtia ja vaikutuksia harjoitettuun sosiaali-, eläke- ja veropolitiik-
kaan.

Viimeisen viidentoista vuoden talouskehitys on ollut kolmivaiheinen. 1980-lu-
vun lopun voimakkaan talouskasvun jälkeen Suomi joutui syvään lamaan. Brutto-
kansantuote supistui kolmena peräkkäisenä vuotena, yhteensä kymmenkunta pro-
senttia. Työllisyys romahti ja julkisen talouden rahoituspohja horjui. Työllisyyden
heikentyminen vaikutti ennen kaikkea työikäisen väestön toimeentuloon, mutta
vaikutus ulottui myös eläkeläisiin. Lamaa seurasi seitsemän lihavaa vuotta, sitten
oli muutaman hitaamman kasvun vuosi, ja viime vuosina kasvu on uudelleen no-
peutunut.

Laman varjo näkyi työmarkkinoilla ja sosiaaliturvassa huomattavasti pitem-
pään. Lama-aikana ja sen jälkeenkin työvoiman vähentämispaineita purettiin run-
saasti työttömyysputken kautta varhaiseläkkeisiin. Työttömyys on huippuvuoden
1994 jälkeen alentunut varsin hitaasti. Työllisyystilanteen parantuminen on alen-
tanut myös vanhemman työvoiman työttömäksi tulon riskiä. Ikääntyneiden työlli-
syys lähti ripeään kasvuun vuoden 1997 jälkeen.

Julkisen talouden tila heikkeni lamavuosina. Verotulot supistuivat, vaikka ve-
rotus kiristyi ja sosiaaliturvamaksut nousivat. Samanaikaisesti julkiset menot, eri-
tyisesti työttömyysmenot, pankkituki ja valtionvelan korkomenot kasvoivat. Ta-
louden käännyttyä nousuun julkisen talouden tilanne on tasapainottunut, vaikka
verotusta on kevennetty. Osaltaan julkisen talouden vakautumiseen vaikuttivat
sosiaalimenojen leikkaukset.

Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen nousi lamavuosina rajusti,
mutta palasi vuosikymmenen lopussa kansantuotteen kasvun myötä vuoden 1990
tasolle. Viime vuosina sosiaalimenot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat nous-
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seet noin 27 prosentin tasolle. Vanhuuteen sekä sairauteen ja terveyteen liittyvät
sosiaalimenot ovat tämän nousun keskeinen syy. Eläkemenojen reaalikasvu on
viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana ollut keskimäärin 2,6 prosenttia vuodessa.
Suhteessa bruttokansantuotteeseen eläkemenojen osuus nousi lamavuosina jopa
14 prosenttiin, mutta osuus on sen jälkeen laskenut alle 12 prosenttiin.

1.2 Väestön ikärakenteen muutos ja eläkepolitiikan uusi
suunta

1990-luvun alusta eläkkeensaajien lukumäärä on kasvanut noin prosentin vuo-
dessa ja heidän osuutensa väestöstä on noussut neljännekseen. Kasvu on ollut
maltillista verrattuna siihen, mitä tuleman pitää. Kuvassa 1.1 on Euroopan unio-
nin tilastoviraston näkemys siitä, miten niin sanottu vanhushuoltosuhde (65 vuotta
täyttäneiden lukumäärän suhde 15�64-vuotiaiden lukumäärään) kehittyy Suo-
messa ja EU-maissa.

Kuva 1.1. Vanhushuoltosuhde (65v- /15�64v) Suomessa ja EU-maissa vuo-
sina 2005�2050.

Lähde: Eurostat

Kuva kertoo, että Suomen ikärakenne muuttuu lähivuosikymmeninä muita EU-
maita nopeammin. Eläkeikäisten (65 vuotta täyttäneiden) määrän suhde työikäi-
sen (15�64-vuotiaan) väestön määrään nousee väestöennusteiden mukaan run-
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saaseen 45 prosenttiin seuraavan 30 vuoden aikana. Vuoden 2035 jälkeen pa-
laamme EU-maiden keskiarvon alapuolelle.

Työmarkkinat ovat siirtymässä uudenlaiseen tilanteeseen. Vuosi vuoden jäl-
keen aina näihin päiviin asti työmarkkinoille on tullut enemmän väkeä kuin sieltä
on poistunut. Kuvasta 1.2 näkyy, että tästä eteenpäin työmarkkinoilta poistuvat
ikäluokat ovat jatkuvasti suurempia kuin työmarkkinoille tulevat nuoret ikäluokat.

Kuva 1.2. Työvoiman tarjontapotentiaalin muutos 1945�2030.

Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto, väestöennuste

Hallitsemattomana tällainen kehitys johtaisi eläkemenojen ja maksujen voimak-
kaaseen kasvuun ja sälyttäisi ikärakenteen muutoksen aiheuttaman rasituksen
nuorempien työssä olevien ikäluokkien kannettavaksi. Suomessa ikärakenteen
muutoksen aiheuttamiin tarpeisiin havahduttiin eurooppalaisittain katsoen varhain,
jo 1990-luvun taitteessa. Siitä lähtien aina vuoden 2005 suureen eläkeuudistuk-
seen saakka on tehty muutoksia, joiden avulla eläkejärjestelmä on sopeutettu
väestörakenteen vanhenemiseen. Sijoitustoiminnan uudistus on vielä tekeillä.

Vielä 1980-luvulla eläkepoliittiset uudistukset tähtäsivät eläketurvan paranta-
miseen. Eläkkeelle siirtymisen joustavuutta lisättiin uusin eläkemuodoin: syntyi
yksilöllinen varhaiseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osa-aikaeläke. Eläkejär-
jestelmään tehtiin muitakin muutoksia ja vielä vuonna 1990 perhe-eläketurvaa
laajennettiin koskemaan myös miesleskiä samalla kun leskeneläkettä leikattiin.
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Eläkekomitea 1987 ennakoi suunnan muutosta esittäessään selvitettäväksi, tuli-
siko 1990-luvulla siirtyä ns. taitettuun indeksiin1 ja pitäisikö kansaneläkkeen poh-
jaosasta tehdä eläkevähenteinen2. Eläkekomitea 1990 nosti nämä ehdotuksiinsa
ja suunnitteli lisäksi muita uudistuksia, joilla eläkkeelle hakeutumista voitaisiin
pienentää.

1990-luvun lama, rahoitusongelmien kärjistyminen, väestön tuleva ikääntymi-
nen ja huoli eläkejärjestelmien kestävyydestä vaikuttivat eläkepolitiikan suunnan
muutokseen. Varhaiseläkkeelle siirtymisen yleistyminen nähtiin ongelmallisena.
Niihin liittyvää tulevan ajan3 eläkekarttumaa heikennettiin. Vuoden 1994 alusta
yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikärajaa nostettiin asteittain 55 vuodesta 58 vuo-
teen ja toisaalta osa-aikaeläkkeen ikärajaa laskettiin 58 vuoteen. Vuonna 1996
kansaneläkkeen pohjaosa muuttui eläketulovähenteisiksi. Työeläkkeen perustee-
na olevan eläkepalkan laskentatapaa muutettiin siten, että työsuhdekohtaisesti
huomioon otetaan 10 viimeisen työsuhdevuoden ansiot entisten neljän vuoden
ansioiden sijasta. Lisäksi eläkkeiden indeksisuojaa heikennettiin ja julkisen sekto-
rin eläketurvaa huononnettiin vastaamaan yksityisalojen eläke-etuuksia.

2000-luvulla uudistuksia on jatkettu. Vuonna 2005 astui voimaan työeläkejär-
jestelmän historian merkittävin uudistus. Tavoitteena on eläkkeellesiirtymisiän
myöhentyminen pitkällä aikavälillä 2�3 vuodella, eläkejärjestelmän sopeuttami-
nen eliniän odotettavissa olevaan kasvuun ja väestön ikärakenteen muutoksesta
johtuvan maksutason nousun hillitseminen. Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä jousta-
vasti 63�67 vuoden iässä. Jos jatkaa työssä täytettyään 63 vuotta, niin ansioista
karttuu eläkettä 4,5 prosenttia. Vanhuuseläkkeen varhennusikä nousi 62 ikävuo-
teen, osa-aikaeläkkeen ehtoja muutettiin ja yksilöllinen varhaiseläke ja työttö-

1 Taitettu indeksi tarkoittaa menettelyä, jossa indeksiturvaa taitetaan (heikennetään) esi-
merkiksi elinvaiheen, eläkelajin tai iän perusteella. Esimerkiksi vuoden 2005 alusta käyt-
töön otettu indeksijärjestelmä on taitetun indeksin järjestelmä, jossa taittamisperusteena
on elinvaihe (työssäoloaikaan sovelletaan palkkakerrointa ja eläkeaikaan työeläkeindek-
siä).

3 Tulevalla ajalla tarkoitetaan aikaa eläketapahtumavuoden alusta 63 vuoden ikään. Tule-
va aika kasvattaa eläkkeen määrää, sillä eläke lasketaan ikään kuin henkilö jatkaisi työelä-
mässä 63 vuoden ikään asti, joskin eläkettä karttuu pienemmän prosentin mukaan kuin
työssäoloajalta. Tavallisimmin tulevan ajan eläkeosuus liitetään työkyvyttömyyseläk-
keeseen.

2 Kansaneläkkeen eläkevähenteisyys tarkoittaa sitä, että (työ)eläkkeen noustessa kan-
saneläke pienenee ja tietyn työeläkkeen tason jälkeen lakkaa kokonaan.
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myyseläke poistuvat vähitellen. Eläke määräytyy koko työuran ansioiden perus-
teella, ja ne tarkistetaan eläkkeellesiirtymisvuoden tasolle palkkakertoimella, joka
seuraa aiempaa indeksiä paremmin ansiotason kehitystä. Uudistuksessa otettiin
käyttöön elinaikakerroin, joka alentaa alkavia vanhuuseläkkeitä ikääntyvän vä-
estön elinajan pidentymistä vastaavalla tavalla vuodesta 2010 alkaen.

Edellä sanotun voisi tiivistää seuraavasti. Suomen eläkepolitiikan uusi suunta
on kompromissi, jossa väestön vanhenemisen aiheuttamaa muutosta ei sälytetä
yksille harteille, vaan sitä hoidetaan kolmella tai neljällä keinolla. Ensinnäkin elä-
kejärjestelmään on tehty muutoksia, jotka myöhentävät eläkkeelle siirtymistä.
Näin hillitään eläkeläisten määrän väistämätöntä kasvua ja työssä olevien mää-
rän yhtä väistämätöntä pienentymistä. Toiseksi eläketurvan ehtoja on muutettu.
Tästä syystä keskieläke suhteessa palkkaan alenee jonkin verran pitkällä aika-
välillä eivätkä menot kasva niin paljon kuin ne kasvaisivat ilman näitä muutoksia.
Kolmanneksi on hyväksytty se, että väestön vanheneminen johtaa myös eläke-
menojen nousuun. Maksujen nousu jää kuitenkin pienemmäksi kuin menojen nou-
su, koska yksityisalojen työeläkejärjestelmässä osa maksusta on alusta asti ra-
hastoitu. Rahastojen tuottoa käytetään menojen kattamiseen. Tuorein muutos
työeläkevarojen osakesijoitusten osuuden kasvattamiseksi on vireillä. Sen usko-
taan mahdollistavan entistä paremman tuoton ja hillitsevän osaltaan maksujen
nousupainetta.

Eläkepolitiikan suunnanmuutoksen vaikutukset ilmenevät vähitellen tulevina
vuosikymmeninä. On arvioitu, että 1990-luvun muutosten seurauksena eläkeme-
not suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat vuonna 2030 noin neljä prosenttiyk-
sikköä alemmat kuin ne olisivat, jos vuoden 1990 lainsäädäntö olisi pysynyt voi-
massa vuoteen 2030 saakka (ks. Vanne 2003). 2000-luvun uudistusten voidaan
arvioida alentavan eläkkeiden bruttokansantuoteosuutta vuoteen 2030 mennessä
vajaan prosenttiyksikön (ks. Työryhmäraportti 2002). Väestön ikärakenteen
muutos on kuitenkin niin suuri, että eläkkeet suhteessa bruttokansantuotteeseen
kipuavat nykyiseltä runsaan 11 prosentin tasolta noin 15 prosenttiin vuonna 2030
� eli hieman korkeammaksi kuin eläkemenot olivat laman ollessa syvimmillään
(Biström ym. 2005). Työeläkkeiden suhteellisen tason (keskimääräisen työeläk-
keen suhde kyseisen vuoden keskimääräiseen ansiotasoon) arvioidaan nousevan
vuoden 2005 jälkeisinä vuosina ja kääntyvän ensi vuosikymmenen loppupuolella
lievään laskuun (Anttila ym. 2005).
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1.3 Teemana eläkkeiden ja eläkeläisten toimeentulon
reaalinen kehitys ja kehitys suhteessa muihin
väestöryhmiin

Suomen työeläketurvan tavoitteena on turvata entisen toimeentulon tason koh-
tuullinen säilyttäminen vanhuuden, työttömyyden, työkyvyttömyyden ja perheen-
hoitajan kuoleman varalta.4 Kansaneläkejärjestelmän tavoitteena on turvata mi-
nimitoimeentulon taso kaikille maassa asuville.

Myös Euroopan unioni asettaa tavoitteita eläkepolitiikalle ja sen uudistuksille.
Unionilla ei ole eläkepoliittista toimivaltaa, mutta se on virittänyt jäsenmaiden
eläkepoliittista yhteistyötä ns. avoimen koordinaation menetelmän avulla. Sen
mukaisesti unioni ja jäsenmaat asettavat eläkepolitiikan suuntaviivoja ja aikatau-
luja tavoitteiden saavuttamiselle ja soveltavat niitä kansallisessa politiikassa. Tar-
koituksena on kehittää määrällisiä ja laadullisia mittareita hyvien toimintatapojen
vertailemiseksi sekä oppia muiden maiden kokemuksista. Laekenin Eurooppa-
neuvosto vahvisti joulukuussa 2001 aiemmin sovitut kolme laaja-alaista pitkän
aikavälin tavoitetta ja asetti 11 alatavoitetta (ks. Laitinen-Kuikka 2001, 263�285).
Yksi laaja-alaisista tavoitteista liittyi eläkkeiden riittävyyden turvaamiseen. Se on
puettu kolmeen alatavoitteeseen.

(1) On varmistettava, että vanhukset eivät ole köyhtymisvaarassa ja että
he voivat nauttia kohtuullisesta elintasosta. On varmistettava, että van-
hukset voivat saada osansa maan taloudellisesta hyvinvoinnista ja mah-
dollisuuden osallistua siten aktiivisesti yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen ja
kulttuurielämään.

(2) On tarjottava kaikille yksilöille mahdollisuudet sopiviin julkisiin tai yksi-
tyisiin eläkejärjestelyihin, joiden avulla he voivat ansaita riittävät eläke-
oikeudet elintasonsa säilyttämiseen kohtuullisessa määrin eläkkeelle jää-
tyään.

(3) On edistettävä sukupolvien sisäistä ja niiden välistä solidaarisuutta.

4 Vuoden 2005 uudistuksessa työttömyyden aikainen toimeentulo säilyy vielä siirtymä-
kauden eli vuoteen 2011 saakka osana työeläketurvaa, mutta siirtyy sen jälkeen koko-
naan työttömyysturvan piiriin.
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Tämä kirja liittyy erityisesti Suomen ja EU:n eläkepolitiikassa asetetun eläkkei-
den riittävyyden arviointiin. Tuomme esiin ajankohtaista tietoa siitä, miten eläk-
keet ja eläkeläisten toimeentulo ovat kehittyneet niin reaalisesti kuin suhteessa
ansiotulojen kehitykseen. Selvitämme myös eläkeläisten köyhyysriskin kehitys-
tä. Katsomme näitä asioita ajassa tapahtuneen kehityksen lisäksi myös vanhoja
EU-maita vertailevasta näkökulmasta.

Onko Suomen eläketurva sitten riittävä vai ei? Tämän raportin sisältämin sel-
vityksin ei kysymykseen voida vastata, koska hyväksyttävä toimeentulon taso ja
köyhyyden määrä on lopulta enemmän yhteiskuntapoliittinen kuin tiedollinen ky-
symys.5 Kirja kuitenkin tarjoaa tietoja, joiden perustella keskustelu riittävyydestä
tai sen puutteista saa tuekseen monipuolista tietoa.

Eläketurvan riittävyyttä voidaan arvioida erilaisin perustein. Riittävyys on suh-
teellista ja vaatii jonkin vertailukohdan. Tässä kirjassa eläkkeiden riittävyyttä tar-
kastellaan kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä selvitetään sitä, miten eläkkeiden
reaaliarvo on kehittynyt eli katsotaan eläkkeiden kehitystä niin, että inflaation
vaikutus on poistettu. Tämä tarkastelu vastaa siihen, miten paljon hyödykkeitä ja
palveluja eläkkeellä on mahdollista hankkia. Toisaalta tarkastellaan eläkkeiden
kehitystä suhteessa ansiotason kehitykseen koko väestössä tai jossakin rajatum-
massa väestöryhmässä, esimerkiksi ammatissa toimivissa. Tämä tarkastelu puo-
lestaan kertoo, miten eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo on pysynyt yleisen ke-
hityksen tahdissa.

  Tämän johdantokirjoituksen lisäksi kirjassa on viisi itsenäistä artikkelia, jotka
valottavat eläkeläisten toimeentuloa eri näkökulmista. Eri artikkeleissa aikajänne
vaihtelee: lähtökohtana on 1980-luvun loppu tai 1990-luvun alku ja päätevuotena
viimeisin vuosi, jolta tietoja on käytettävissä. Toinen tärkeä näkökulma on vertai-
lu muihin maihin, jota valotetaan mahdollisimman tuoretta ajankohtaa koskevien
kansainvälisten tilastovertailujen avulla.

Kirjassa käytetään erilaisia aineistoja. Aineistojen käsitteet ja määritelmät poik-
keavat toisistaan, mikä vaikeuttaa tulosten keskinäistä vertailukelpoisuutta ja ai-
heuttaa lukijalle ylimääräistä hankaluutta sinänsä jo tarkkaavaisuutta vaativaan
asiaan. Mitään ristiriitaisuuksia tai selittämättömiä eroja eri aineistojen antamien
tulosten välillä ei ole. Erilaisten aineistojen käyttö on myös vahvuus, koska yh-

5 Suomen näkemys EU:n eläkepoliittisten tavoitteiden tilasta ja kehitystarpeista löytyy
esimerkiksi Suomen EU:lle laatimasta laajapohjaisesti valmistellusta raportista �Suomen
kansallinen eläkestrategiaraportti 2005�.
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dessä ne antavat vakuuttavamman ja myös monipuolisemman kuvan kuin yksit-
täinen aineisto voi antaa.

On tärkeää huomata, että kirjassa keskitytään siihen, miten eläkeläisryhmän
eläkkeet, tulot ja toimeentulo ovat kehittyneet 1990-luvun taitteesta tämän vuosi-
kymmenen puoliväliin.  Kysymys ei ole siitä, miten jonakin tiettynä vuonna eläk-
keellä olleiden tai eläkkeelle siirtyneiden eläkkeet tai tulot ovat eläkkeellä ollessa
kehittyneet. Kuvan 1.3 avulla voidaan selventää näiden kysymysten eroa.

Kuva 1.3. 65 vuotta täyttäneiden määrä ja rakenne vuosina 1990 ja 2004.

Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto

Vuosina 1990�2004 65 vuotta täyttäneiden määrä on kasvanut roimasti. Kasvu
johtuu �uusista� eli vuoden 1990 jälkeen 65 vuoden iän täyttäneistä, joita on val-
taosa kaikista vuoden 2004 65 vuotta täyttäneistä. Kun kirjassa kuvataan eläk-
keiden sekä eläkeläisten tulojen ja toimeentulon kehitystä, niin vertailu koskee
kaikkia eläkkeellä olevia ( siis kuvan 1.3 pylväitä kokonaisuudessaan) eikä vain
sitä osaa, joka on ollut eläkkeellä jonakin lähtövuonna, esimerkiksi vuonna 1990.

Kuva 1.4 havainnollistaa asian merkitystä. Kuvassa esitetään, miten vuonna
1991 eläkkeellä olevan suunnilleen keskimääräistä eläkettä saavan nettoeläke on
kehittynyt Veronmaksajain keskusliiton tekemän esimerkkilaskelman mukaan. Las-
kelmassa on otettu huomioon eläkkeiden indeksimuutokset ja verotuksen muu-
tokset. Samaan kuvaan on piirretty verotilaston �eläkeläiset� ryhmän (ei siis vain
vanhuuseläkeläisten) nettotulojen (ei siis vain nettoeläkkeiden) kehitys. Kuva
osoittaa, että eläkeläisten määrän ja rakenteen huomioonottava kuva antaa eri-
laisen käsityksen eläkkeiden kehityksestä kuin tiettynä vuonna eläkkeellä ollei-
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den samojen henkilöiden eläkkeiden seuranta. Eläkeläisten ryhmän rakenteen
muutos kasvattaa selvästi ryhmän eläkkeitä, tuloja ja toimeentuloa.

Kuva 1.4. Vuonna 1991 vanhuuseläkkeelle siirtyneen nettoeläkkeen (esi-
merkkilaskelma) ja verotilaston eläkeläisten nettotulojen kehitys vuosina
1991�2004 vuoden 2004 hinnoin.

Lähde: Oksanen 2004, Arto Laesvuoren laskelmat (ks. kirjan neljäs artikkeli)

1.4 Eläkkeelle siirtyminen ja ikääntyneiden työllisyyden
kehitys

Edellä mainittua rakennemuutosta kuvataan Eila Tuomisen, Jari Kanniston ja Heidi
Nymanin artikkelissa �Eläkkeelle siirtyminen ja ikääntyneiden työllisyys�. Se luo
taustaa eläkeläisten toimeentulon tarkasteluun selvittämällä miten eläkeläisten
määrä ja rakenne ovat muuttuneet vuosina 1990�2005. Siinä kuvataan myös 55�
64-vuotiaiden työllisyyskehityksessä ja työmarkkina-asemassa tapahtuneita muu-
toksia. Artikkeli perustuu lähinnä Eläketurvakeskuksen tilastoihin ja Tilastokes-
kuksen työvoimatutkimuksiin.

Eläkeläisten määrä ja rakenne ovat vuodesta 1990 voimakkaasti muuttuneet.
Eläkeläisiä on nyt selvästi enemmän kuin 1990-luvun alussa. Heidän lukumää-
ränsä on kasvanut keskimäärin yhden prosentin vuosivauhtia. Samalla eläkeläis-
ten keski-ikä on noussut, kun vanhuuseläkkeellä olevien määrä on kasvanut ja
varhaiseläkkeellä olevien määrä on alentunut. Eniten on kasvanut 75 vuotta täyt-
täneiden eläkeläisten ryhmä. Eläkeläisten määrän kasvun syinä ovat väestön ikä-
rakenteen muuttuminen ja eliniän pidentyminen.
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Tulokset osoittavat, että eläkkeelle siirtymisessä ja työssä jatkamisessa havaittu
kehitys on 1990-luvun jälkipuolelta lähtien ollut eläke- ja työllisyyspoliittisten ta-
voitteiden suuntaista. 1990-luvulla 25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odote nousi
parilla vuodella. Tällä vuosikymmenellä 50-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odote
on noussut noin puolella vuodella. Varhaiseläkkeillä olevien väestöosuus on tun-
tuvasti pienentynyt ja ikääntyneiden työllisyysaste on noussut.

Ikääntyneiden hyvän työllisyyskehityksen taustalla on talouden vahva kasvu.
Erilaisten varhaiseläkejärjestelyjen käyttö on vähentynyt, mihin ovat vaikutta-
neet myös työn jättämistä hillitsevät eläkepoliittiset toimet. Sekä työttömyysput-
ken että yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikärajoja on korotettu. Tärkeä tekijä on
myös koulutustason nousu sekä ikääntyneiden terveydentilan parantuminen, eri-
tyisesti sydän- ja verisuonisairauksien vähentyminen.

Ikääntyneiden työllisyysaste on lähestynyt muiden Pohjoismaiden tasoa, mut-
ta on edelleen naapurimaitamme matalampi. Varhaiseläkkeellä olevien 55�59-
vuotiaiden osuus on jo pohjoismaisella tasolla, mutta työttömiä on tässä ikäryh-
mässä muita Pohjoismaita useammin. Työttömäksi tulon riskiä pienentää työttö-
myysputken alaikärajan korotus 55 vuodesta 57 vuoteen, minkä arvioidaan vä-
hentävän työttömyyttä näissä ikäluokissa.

Työllisyyden nousuvaraa on enemmän 60 vuotta täyttäneillä. Vaikka työlli-
syysaste on nopeasti noussut viime vuosina, niin se on nuorempiin ikäryhmiin ja
myös muihin Pohjoismaihin verrattuna edelleen matala. Eläkeuudistuksen työuri-
en pidentämiseen tähtäävät muutokset kohdistuvat selvimmin juuri 60 vuotta täyt-
täneisiin. Varhennetun vanhuuseläkkeen ikärajan nousu kahdella vuodella hei-
kentää 60�61-vuotiaiden mahdollisuuksia jäädä eläkkeelle, kannustimia työn jat-
kamiselle ikävuoteen 68 saakka on parannettu ja ihmisille on annettu mahdolli-
suus itse päättää vanhuuseläkkeelle siirtymisestä 62�68 ikävuoden välillä.

Viime kädessä työllisyyden kasvu on työvoiman kysynnän varassa. Kuvassa
1.2 esitetyn työvoiman tarjontatilanteen muuttumisen valossa on hyvinkin mah-
dollista, että viime vuosien myönteinen kehitys jatkuu. Kehityssuunnalle on luotu
edellytyksiä eläkepolitiikan muutoksilla.

1.5 Eläketulojen ja eläketulojakauman kehitys

Kolmannessa artikkelissa � Eläkkeiden reaalikehitys ja taso suhteessa ansioihin�
Eila Tuominen, Jari Kannisto ja Heidi Nyman kuvaavat eläketulojen kehitystä
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vuosina 1992�2005 kiintein hinnoin ja suhteessa yleiseen ansiotasoon sekä ana-
lysoivat kokonaiseläkkeiden jakauman muuttumista. Tarkastelu perustuu pääosin
Eläketurvakeskuksen tilastoihin.

Lakisääteinen eläketurva muodostuu työeläkkeestä ja sitä täydentävästä kan-
saneläkkeestä. Työeläkkeiden merkitys eläkeläisten tuloissa on noussut. Kan-
saneläkkeen merkitys muuttui ratkaisevasti vuonna 1996, jolloin siitä tuli koko-
naan työeläkevähenteinen. Työeläkkeen osuus omaeläkkeestä on vuosina 1992�
2005 noussut noin 70 prosentista noin 80 prosenttiin.

Työ- ja kansaneläkkeestä sekä mahdollisesta perhe-eläkkeestä muodostuva
kokonaiseläke on reaalisesti noussut 1990-luvun alusta. Vanhuuseläkkeen- ja työt-
tömyyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke nousi vuosina 1992�2005
reaalisesti noin 20 prosentilla. Muutosten syinä ovat työeläkejärjestelmän vähit-
täinen kypsyminen ja ansiotason nousu. Eläkkeelle siirtyneiden vanhuuseläkkeet
ovat suurempia kuin eläkkeellä pitkään olleiden eläkkeet ja päättyneet eläkkeet
ovat puolestaan pienempiä kuin eläkkeet keskimäärin. Työkyvyttömyyseläkkeen-
saajien kokonaiseläketulo pysyi tarkastelujaksolla reaalisesti entisellään. Tähän
on vaikuttanut se, että yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyminen väheni voimak-
kaasti vuosina 1994 ja 2000 tehtyjen ikärajan korotusten takia. Toiseksi työeläke-
järjestelmässä tiukennettiin ns. tulevan ajan oikeutta ja sen karttumisprosenttia
yli 50-vuotiailla.

Vanhuuseläkkeen- ja työttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläkkeen taso ver-
rattuna ammatissa toimivien ansiotasoon on pysynyt melko vakaana koko tar-
kastelujakson ajan eli noin 50 prosentin seutuvilla. Viime vuosina on tapahtunut
hienoista laskua erityisesti työttömyyseläkkeensaajilla. Työkyvyttömyyseläkkeen-
saajien kokonaiseläkkeen taso suhteessa yleiseen ansiotasoon on selvästi alentu-
nut.

Tässä artikkelissa on ensimmäistä kertaa esitetty tavanomaisen tulonjakotar-
kastelun menetelmää käyttäen, miten kokonaiseläkkeiden jakautuminen
(oma)eläkkeensaajien kesken on muuttunut. Tämän mukaisesti Suomessa asu-
vat omaeläkkeensaajat on ensin jaettu eläketulojen suuruuden perusteella kym-
meneen yhtä suureen osaan eli desiiliin ja sitten on laskettu eri desiilien saamat
eläkkeet. Tulosten mukaan kaikkien desiilien eläkkeet ovat 1990-luvun alusta
lähtien reaalisesti nousseet. Euromääräinen nousu on ollut sitä suurempaa, mitä
ylemmästä desiilistä on kyse. Erityisesti eläkkeensaajien suurituloisimman 10 ja
20 prosentin saama euromääräinen eläkkeiden kasvu on ollut huomattavaa. Ko-
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konaiseläkkeiden erot ovat siten euroilla mitaten kasvaneet. Toisaalta eläketulo-
jen prosentuaalinen kasvu on ollut pienintä kahdessa ylimmässä desiilissä. Erityi-
sesti ylimmän desiilin saama osuus kokonaiseläkkeiden yhteismäärästä on alen-
tunut samalla kun muiden desiilien saama osuus on aavistuksen noussut. Näin
ollen kokonaiseläkkeiden jakauma on vuosina 1990�2005 muuttunut hieman ta-
saisemmaksi.

1.6 Eläkeläisten brutto- ja nettotulojen kehitys verrattuna
muihin tulonsaajiin

Arto Laesvuoren artikkelissa näkökulma laajenee eläkeläisten veronalaisiin tu-
loihin. �Eläkeläisten brutto- ja nettotulot� tarkastellaan, miten eläkeläisten tulot
ovat kehittyneet vuosina 1990�2004 muihin tulonsaajiin verrattuna ja kysytään,
mistä kasvu johtuu. Artikkelin aineistot ovat peräisin verohallinnon tilastoista, jot-
ka kattavat kaikki veronalaiset tulot. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät siten esi-
merkiksi lapsilisät, päivärahat, asumistuet ja verottomat kansaneläkkeiden lisät
sekä stipendit ja apurahat.

Nimellisten eläketulojen kasvu voidaan hajoittaa eläkkeiden indeksiturvasta
johtuvaan osaan, ja eläkeläisryhmän rakenteesta johtuvaan osaan. Hajoitelma
osoittaa, että 60 prosenttia eläkkeiden kasvusta johtuu indekseistä ja loput raken-
nemuutoksesta. Toisin sanoen ilman indeksisuojaa eläketulojen kasvu olisi ollut
vajaa puolet siitä, mitä se oli todellisuudessa.

Tulokset osoittavat, että eläkeläiset ovat säilyttäneet suhteellisen asemansa
tulonjaossa, vaikka talouskehityksen vaihtelut ovatkin tilannetta ajoittain muutta-
neet. Lama-aikana eläkeläisten suhteellinen asema muihin tulonsaajiin verrattu-
na parani, mutta heikkeni laman jälkeisinä vuosina. Lamaa edeltävään aikaan
verrattuna eläkeläisten asema jakson loppuvuonna 2004 oli parempi kuin muiden
tulonsaajien.  Palkansaajiinkin nähden eläkeläiset ovat säilyttäneet asemansa
bruttotuloilla mitaten. Sen sijaan nettotuloilla mitaten eläkeläisten asema on hei-
kentynyt suhteessa palkansaajiin, koska eläkeläisten verotus on keventynyt vä-
hemmän kuin palkansaajien verotus.
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1.7 Eläkeläistalouksien toimeentulon kehitys

Juha Rantalan artikkelissa �Eläkeläistalouksien toimeentulo� näkökulma laaje-
nee edelleen. Siinä otetaan huomioon yksittäisten henkilöiden tulojen lisäksi mui-
den samaan kotitalouteen kuuluvien tulot. Samassa kotitaloudessa asuvat yleen-
sä jakavat tulonsa (enemmän tai vähemmän), joten henkilön taloudellisen toi-
meentulon kannalta on tärkeää ottaa huomioon myös muiden kotitalouden jäsen-
ten tulot. Artikkelissa kuvataan miten eläkeläistalouksissa asuvien toimeentulo
on kehittynyt reaalisesti ja suhteessa muissa kotitalouksissa asuvien toimeentu-
loon, miten toimeentulo jakautuu eläkeläiskotitalouksien keskuudessa ja miten
eläkeläisten köyhyys on muuttunut. Artikkeli perustuu Tilastokeskuksen tulonja-
kotilaston pitkittäistiedostoihin. Tarkastelu kattaa vuodet 1987�2004.

Artikkelissa käytetään tulonjakotutkimuksessa vakiintuneita menetelmiä. Toi-
meentuloa ja toimeentuloeroja eri väestöryhmien välillä tutkitaan kotitalouden käy-
tettävissä olevien tulojen avulla. Käytettävissä olevat tulot sisältävät ensinnäkin
tuotannontekijätulot eli palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot. Niihin lisätään kotita-
louden saamat tulonsiirrot riippumatta siitä, ovatko ne veronalaisia vai eivät. Näin
saaduista bruttotuloista vähennetään kotitalouden maksamat välittömät verot ja
veroluontoiset maksut, jolloin päädytään käytettävissä olevaan tuloon. Erikokois-
ten kotitalouksien tulot tehdään vertailukelpoisiksi laskemalla kotitalouden tulot
kulutusyksikköä kohden käyttäen OECD:n uutta kulutusyksikköasteikkoa. Täl-
löin puhutaan ekvivalentista tulosta. Kotitalouden ekvivalentti tulo on sama jokai-
selle kotitalouden jäsenelle.

Vuosina 1987�2004 eläkeläiskotitalouksien ekvivalentti käytettävissä oleva tulo
on kasvanut reaalisesti 50 prosentilla. Kehitys ei ole ollut tasainen. Vuodesta
1987 lamaan saakka eläkeläiskotitalouksien ekvivalentit tulot kasvoivat selvästi.
Lamavuosina 1991�1994 kasvu hiipui lähes tyystin, mutta vuodesta 1995 lähtien
tulot ovat jälleen kasvaneet.

Eri-ikäisten eläkeläiskotitalouksien toimeentulon kehityksessä on eroja. Sel-
laisten eläkeläiskotitalouksien, joiden niin sanottu viitehenkilö on alle 55-vuotias,
toimeentulo on noussut huomattavasti hitaammin kuin vanhempien eläkeläisko-
titalouksien. Tulos liittyy kolmannessa artikkelissa tehtyyn havaintoon työkyvyt-
tömyyseläkkeellä olevien hitaasta tulokehityksestä.

Eläkeläiskotitalouksien toimeentulo suhteessa ammatissa toimivien kotitalo-
uksien toimeentuloon on vaihdellut talouden suhdannetilanteen mukaan. 1980-
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luvun lopun nousukauden aikana eläkeläiskotitalouksien toimeentulon taso jäi jäl-
keen ammatissa toimivien tasosta. Laman alkuvaiheessa ero kaventui ja eläke-
läiskotitalouksien toimeentulon taso suhteessa ammatissa toimiviin oli korkeim-
millaan eli 80 prosentin tasolla. Viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen eläke-
läisten suhteellinen asema on heikentynyt ja se oli vuonna 2004 70 prosenttia
ammatissa toimivien kotitalouksien ekvivalentista käytettävissä olevista tuloista.
Suhteessa koko väestön toimeentuloon eläkeläiskotitalouksissa elävien toimeen-
tulon taso oli vuonna 2004 yli 80 prosenttia.

Koko yhteiskunnan tulonjaossa eläkeläiskotitaloudet sijoittuvat pienituloisiin,
mutta heitä löytyy myös ylimmiltä toimeentulotasoilta. Eläkeläiskotitalouksien yli-
edustus kaikkein pienituloisimmassa desiilissä on vajaan kahdenkymmenen vuo-
den aikana voimakkaasti vähentynyt, joskin vuodesta 2002 yliedustus on jälleen
noussut.

Eläkeläiskotitalouksissa asuvien keskinäiset toimeentuloerot olivat vuodesta
1987 lamavuosiin saakka suuremmat kuin ammatissa toimivien kotitalouksien.
Sen jälkeen on tapahtunut muutos. Aina 1990-luvun loppupuolelta alkaen toi-
meentulo on jakautunut eläkeläistalouksissa asuvien kesken tasaisemmin kuin
ammatissa toimivassa väestössä. Silti myös eläkeläiskotitalouksien toimeentulo-
erot olivat vuonna 2004 jonkin verran suuremmat kuin vuonna 1987.

Euroopan unionin tapaan köyhyysriski määritellään vertaamalla kotitalouden
ekvivalenttia tuloa koko väestön vastaavaan mediaanituloon. Jos tämä tulo jää
alle 60 prosenttiin mediaanitulosta, kotitalouden jäsenet jäävät köyhyysriskirajan
alapuolelle. Köyhyysriskiraja on suhteellinen. Jos väestön mediaanitulo nousee,
niin myös köyhyysriskiraja nousee ja päinvastoin.

1990-luvun alussa noin joka viides eläkeläiskotitalous jäi köyhyysrajan ala-
puolelle. Lamavuosina eläkeläiskotitalouksien köyhyysriski laski selvästi, koska
koko väestön mediaanitulot alenivat, mutta eläkeläisten tuloissa ei tapahtunut vas-
taavaa muutosta. Vuosina 1993�2004 eläkeläiskotitalouksien köyhyysriski on kak-
sinkertaistunut. Samalla ero ammatissa toimivien köyhyysriskiin on kasvanut, joskin
kaikkiin kotitalouksiin verrattuna se on pysynyt liki ennallaan. Toisaalta toimeen-
tulotukea yli 65-vuotiaat saavat huomattavasti harvemmin kuin väestö keskimää-
rin, mikä kertoo siitä, että eläketurva on pitkälti kyennyt ehkäisemään vakavien
toimeentulo-ongelmien esiintymisen.
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1.8 Eläkeläiskotitalouksien ja muiden kotitalouksien
rahatilanteen kehitys

Juha Rantalan artikkeli perustuu rekistereistä ja haastatteluista koottuun tietoon
kotitalouksien tuloista ja niiden jakautumisesta. Näitä ihmisten omista käsityksis-
tä riippumattomia tietoja on mielenkiintoista verrata kotitalouksien omiin arvioihin
taloudellisesta tilanteestaan. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrissa on vuosit-
tain kysytty ihmisten omaa näkemystä. Tähän perustuvia tuloksia on koottu ku-
vaan 1.5.

Kuva 1.5. Kaikkien kotitalouksien ja eläkeläiskotitalouksien rahatilanne
vuosina 1995�2006.

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometrit vuosilta 1995�2006.

Kuva osoittaa, että niin kaikkien kuin eläkeläiskotitalouksienkin taloudellinen ti-
lanne on parantunut viimeisten 10 vuoden aikana. Säästämään pystyvien osuus
on kasvanut ja nipin napin selviytyvien osuus on supistunut. Eläkeläisissä on kui-
tenkin enemmän niitä, jotka selviytyvät nipin napin ja vastaavasti vähemmän sääs-
tämään pystyviä. Voidaan myös panna merkille se, että ero eläkeläisten ja kaik-
kien kotitalouksien välillä on kasvanut vuoden 1995 jälkeen. Kuva osoittaa lisäk-
si, että säästöjään syövien tai velkaantuvien osuus on niin eläkeläisten kuin koko
väestönkin keskuudessa jotakuinkin entisellään. Eläkeläiset eivät ole tässä talou-
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taan vastaava määrä. Ihmisten toimeentulostaan esittämät omat arviot vastaavat
siten varsin hyvin tilastoista saatua kuvaa.

1.9 Suomalaisten eläkeikäisten toimeentulo
kansainvälisessä vertailussa

Kirjan viimeisessä artikkelissa �Eläkeläisten toimeentulo kansainvälisessä ver-
tailussa� Kati Ahonen tarkastelee 2000-luvun alun tietojen valossa sitä, millainen
on eläkeikäisten (65 vuotta täyttäneiden) toimeentulo Suomessa verrattuna mui-
hin vanhoihin EU-maihin (EU15-maat). Lähteenä käytetään EU:n seurantara-
portteja, Eurostatin tilastoja ja viimeaikaisia tutkimuksia. Käsitteet ja määritelmät
ovat pitkälti samanlaiset kuin edellisessä artikkelissa. Yksi ero on se, että tässä
tarkastellaan käytettävissä olevia ekvivalentteja rahatuloja. Toinen merkittävä
ero on se, että tässä artikkelissa eläkeläiskotitaloudet määrittyvät kotitalouden
viitehenkilön iän perusteella: eläkeikäiseksi kotitaloudeksi määritellään kotitalous,
jonka viitehenkilö eli suurituloisin henkilö on 65 vuotta täyttänyt. Tiedot ovat 2000-
luvun alkuvuosilta.

Tulosten mukaan eläkeikäisten käytettävissä oleva ekvivalentti rahatulo on
Suomessa matalampi kuin vanhoissa EU-maissa keskimäärin. Myös eläkeikäis-
ten tulojen suhteellinen taso jää alle keskitason: eläkeikäisten ekvivalentit tulot
ovat Suomessa noin 75 prosenttia työikäisten tuloista, kun ne vanhoissa EU-
maissa ovat keskimäärin 81 prosenttia.

Toisaalta Suomessa tulonjako on EU15-maiden tasaisimpia ja köyhyysriski
alimpia. Toimeentuloerot eläkeikäisten keskuudessa ovat vanhojen EU-maiden
pienimpiä. Myös eläkeikäisten köyhyysriski on Suomessa alle EU15-maiden kes-
kitason (Suomessa 17 %; EU15-maissa keskimäärin 20 %). 65 vuotta täyttänei-
den naisten köyhyysriski on vanhoissa EU-maissa lähes poikkeuksetta miehiä
suurempi, mutta Suomessa ja Ruotsissa ero on suurin: naisten köyhyysriski on
noin kaksinkertainen miehiin nähden. Huonoin tilanne on 75 vuotta täyttäneillä ja
yksin asuvilla naisilla. Naisten köyhyysriski on lähempänä miesten köyhyysriskiä
maissa, joissa ikääntyneet asuvat suurissa kotitalouksissa. Suomessa ja Ruotsis-
sa vanhusten yksinasuminen on yleistä ja pitemmän eliniän takia suuri osa yksin-
asuvista vanhuksista on naisia, mikä ainakin osittain selittää vanhimpien naisten
miehiin nähden korkean köyhyysriskin.
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Vanhimpien naisten korkea köyhyysriski näkyy myös ihmisten omissa taloudellis-
ta tilannetta koskevissa arvioissa. Vuonna 2003 Stakes tutki suomalaisten hyvin-
vointia ja muun muassa taloudellisten vaikeuksien esiintyvyyttä eri väestöryh-
missä. Tulosten mukaan �kädestä suuhun� eläminen on yleisintä nuorten alle 25-
vuotiaiden keskuudessa ja toisaalta erityisesti 75 vuotta täyttäneiden keskuudes-
sa (liitekuva 1.1).

1.10 Miten eläkepolitiikka on onnistunut

1990-luvulla alkaneessa eläkepolitiikan suunnanmuutoksessa päähuomio on kiin-
nitetty siihen, miten alkanut ja ensi vuosikymmenellä nopeutuva eläkeikäisen vä-
estön määrän ja osuuden kasvu kyetään hallitsemaan. Eläkepolitiikkaa on muu-
tettu tukemaan työssä pysymistä. Tässä kirjassa esitetyt tulokset osoittavat, että
ikääntyneiden työllisyydessä ja eläkkeelle siirtymisessä on tapahtunut tämän ta-
voitteen suuntaista kehitystä.

Eläkeläisten toimeentulon taso on viimeisten viidentoista vuoden aikana nous-
sut. Eläkkeillä saa huomattavasti enemmän hyödykkeitä ja palveluja kuin aikai-
semmin. Eläkkeiden ostovoima on kohentunut ja tässä suhteessa eläketurva on
kehittynyt suotuisasti.

Kun katsotaan eläkkeiden suhdetta yleiseen ansiotasoon, kuva muuttuu. La-
mavuosina eläkeläisten suhteellinen asema parani, kun muiden väestöryhmien
tulot mm. työttömyyden takia alenivat. Laman jälkeen tilanne on palannut suurin
piirtein entiselleen, kun ammatissa toimivien tulot ja omaisuustulot ovat nousseet
ripeästi. Pitkän aikavälin keskieläkkeitä koskevan laskelman perusteella näyttäi-
si sitä, että vanhuuseläkkeet (työeläkkeet) suhteessa keskipalkkaan nousevat vielä
jonkin aikaa, mutta tämä riippuu muun muassa ansiotason noususta (Risku 2005,
20�42). Kokonaiseläke (työ- ja kansaneläke yhdessä) nousee vähemmän.

Eläkeläiset eivät ole yhtenäinen ryhmä. Yksi tämän kirjan uusi tai ainakin
aiemmin vähemmälle huomiolle jäänyt havainto on työkyvyttömyyseläkkeensaa-
jien eläkkeiden vaatimaton reaalikehitys ja heidän suhteellisen taloudellisen ase-
mansa huonontuminen. Tähän ovat vaikuttaneet myös 1990-luvulla tehdyt työky-
vyttömyyseläkkeen heikennykset. Toisen huomionarvoisen ryhmän muodostavat
75 vuotta täyttäneet naiset, joiden köyhyysriski on erittäin suuri verrattuna mui-
hin väestöryhmiin. Toisaalta 75 vuotta täyttäneiden eläke on 1990-luvulta lähtien
noussut varsin ripeästi. �Nuorten� ja toisaalta kaikkein vanhimpien eläkkeensaa-
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jien toimeentulo-ongelmia olisikin syytä selvittää syvemmin kuin tässä kehityk-
sen yleiskuvauksessa on ollut mahdollista tehdä.

Eläketulojen jakautuminen on muuttunut tasaisemmaksi erityisesti siksi, että
eläkkeensaajien suurituloisimman kymmenesosan saama osuus eläketulosta on
pienentynyt. Käytettävissä olevien ekvivalenttitulojen jakautuminen eläkeläisko-
titalouksien kesken on tasaisempi kuin koko väestössä. Eläkeläisten köyhyysriski
on 1990-luvun alusta voimakkaasti pienentynyt, mutta viime vuosien kehitys on
kulkenut päinvastaiseen suuntaan. Eläkepolitiikan onnistumista kuvastaa se, että
tämä riski ei ole sen suurempi kuin se on koko väestön keskuudessa.

Vertailussa viiteentoista EU-maahan Suomen profiili on mielenkiintoinen. Elä-
keikäisten ostovoima on vertailumaiden pienimpiä ja suhteessa työikäiseen väes-
töön niin ikään vaatimattomasta päästä. Eläkeikäisten toimeentulon jakautumi-
nen on Suomessa keskimääräistä tasaisempi, ja köyhyysriski pienimpien joukos-
sa, lukuun ottamatta aiemmin mainittua 75 vuotta täyttäneiden naisten ryhmää.
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LIITTEET

Liitekuva 1.1. Niiden osuus, joiden mielestä menojen kattaminen on han-
kalaa / rahaa ei jää säästöön vastaajan iän ja sukupuolen mukaan vuon-
na 2003.

Lähde: Stakes, Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -kysely 2003. Ks. Kautto ym. 2006.
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Eila Tuominen, Jari Kannisto ja Heidi Nyman1

2 Eläkkeelle siirtyminen ja ikääntyneiden
työllisyys

2.1 Johdanto

Eläkkeensaajien osuus väestöstä kasvaa ripeää vauhtia johtuen ikärakenteen
muutoksesta. 65 vuotta täyttäneiden väestöosuus kasvaa nykyisestä 16 prosen-
tista 27 prosenttiin seuraavien kolmenkymmenen vuoden aikana ja osuus pysyy
tällä tasolla pitkään. Sataa työikäistä kohti on nyt 24 vanhuuseläkeikäistä, kol-
menkymmenen vuoden kuluttua heitä on 47 (Eurostat väestöennuste 2004�2050).
Väestön ikärakenteen epäsuotuisaa kehitystä ei voida nopeasti kääntää synty-
vyyteen tai maahanmuuttoon vaikuttavin toimenpitein. Eläkkeensaajaväestön
kasvua voidaan kuitenkin hillitä erilaisin politiikkatoimenpitein, muun muassa elä-
kepolitiikan keinoin korottamalla eläkkeeseen oikeuttavia ikärajoja ja lisäämällä
kannustimia työssä jatkamiseen. Tähän tähtäävät monet 1990- ja 2000-luvuilla
tehdyt eläkelainsäädännön muutokset, joista useat sisältyivät jo Eläkekomitea
1990:n ehdotuksiin.

Tässä artikkelissa kuvataan eläkkeelle siirtymisen muutoksia ja ikääntyneiden
työllisyyskehitystä 1990-luvun alusta vuoteen 2005 saakka2. Artikkeli etenee niin,
että ensin tarkastellaan eläkkeensaajaväestön lukumäärän ja ikärakenteen kehi-
tystä kiinnittäen erityistä huomiota varhaiseläkkeillä olevien osuuden muutoksiin.
Tämän jälkeen kuvataan keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän kehitystä eläk-
keelle siirtymisiän odotteen ja perinteisten mittareiden avulla. Eläkkeelle siirtymi-
sessä tapahtuneita muutoksia tarkastellaan lähemmin eläkkeiden alkavuuksien
avulla ja siinä kiinnitetään huomiota eri eläkelajien alkavuuksiin ja työkyvyttö-

1 Eila Tuominen on vastannut artikkelin sisällön suunnittelusta ja kirjoitustyöstä lukuun
ottamatta lukua Eläkkeelle siirtymisikä nousee hitaasti. Tämän luvun analyysit ja teks-
tin on laatinut Jari Kannisto. Heidi Nyman on tuottanut artikkelin tilastoaineiston.
2 On huomattava, että vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutusta eläkkeelle siirtymisen
myöhentymiseen ja ikääntyneiden työssä jatkamiseen on vielä liian aikaista arvioida.
Aiemmat varhaiseläkelainsäädäntöön tehdyt muutokset kuten ikärajojen korotukset ja
tiukennukset eläkkeen määräytymiseen sen sijaan näkyvät eläkkeelle siirtymisen ja työs-
sä jatkamisen käytännöissä.
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myyseläkkeelle siirtymisen syihin. Lopuksi tarkastellaan sitä, miten eläkkeelle
siirtymisessä havaitut muutokset näkyvät ikääntyneiden työhön osallistuvuudes-
sa ja työmarkkina-asemassa.

2.2 Eläkkeensaajista yhä useampi vanhuuseläkeläinen

Omaa eläkettä saavia henkilöitä oli vuonna 2005 kaikkiaan 1 297 0003, mikä on
noin 170 000 henkilöä enemmän kuin 1990-luvun alussa. Eläkkeensaajien luku-
määrän kasvu selittyy yksinomaan vanhuuseläkeikäisten kasvulla. Eniten on kas-
vanut vanhimpien eläkeläisten ryhmä, 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä noin
116 000 henkilöllä ja 65�74-vuotiaiden määrä noin 76 000 henkilöllä (kuva 2.1).
Nuoremmissa ikäryhmissä eläkkeensaajia on nyt vähemmän kuin tarkastelujak-
son alussa. 55�64-vuotiaita eläkeläisiä on noin 15 000 henkilöä vähemmän, vaik-
ka näihin ikäluokkiin kuuluvien määrä on kasvanut tarkastelujaksolla huomatta-
vasti. Myös alle 55-vuotiaiden eläkeläisten määrä on vähentynyt, noin 9 000 hen-
kilöllä viime vuosikymmenen alusta.

Kuva 2.1.  Omaa eläkettä saavat (pl. osa-aikaeläkeläiset) iän mukaan vuo-
sina 1990�2005.

Vanhuuseläkeikäisten määrän kasvu selittyy kohorttien koon kasvusta ja eliniän
pitenemisestä. Tämä kehitys jatkuu ja eläkkeensaajaväestö vanhenee nopeasti.
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3 Lukumäärä sisältää osa-aikaeläkkeensaajat, joita oli noin 32 500.



3 3ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo

75 vuotta täyttäneiden eläkkeensaajien lukumäärä kaksinkertaistuu seuraavien
kolmenkymmenen vuoden aikana. Yhä useampi eläkkeensaaja on vanhuuselä-
keläinen.

2.3 Varhaiseläkeläisten väestöosuus pienentynyt
tuntuvasti

Varhaiseläkkeillä on nyt ikääntyvistä merkittävästi pienempi osa kuin 1990-luvun
alussa. 55�64-vuotaiden eläkeläisten osuus osa-aikaeläkeläiset mukaan lukien
aleni 1990-luvun alun 58 prosentista 42 prosenttiin vuonna 2005. Varsinaisen työ-
kyvyttömyyseläkkeen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen lisäksi vanhuuseläkeikää
nuoremmat voivat olla työttömyyseläkkeellä ja osa-aikaeläkkeellä. Myös var-
hennettu vanhuuseläke alkaa ennen 65 vuoden ikää. Varsinaiselle vanhuuseläk-
keelle on voinut jäädä yksityiseltä sektorilta 63 vuoden iässä vuoden 2005 alusta
ja julkiselta sektorilta jo aiemmin, jopa alle 63-vuotiaana. Myös maatalouden eri-
tyiseläkettä voi saada alle 65-vuotiaana.

Kuvasta 2.2 havaitaan, että eläkkeellä olevien osuus pieneni 55�59-vuotiai-
den ikäluokassa tuntuvasti. Kun viime vuosikymmenen alussa eläkkeellä oli 38
prosenttia ikäluokasta, vuonna 2005 osuus oli enää 22 prosenttia. Eläkkeellä ole-
vien väestöosuus pieneni koko 1990-luvun, mutta mainittavaa alenemista ei ole
havaittavissa enää 2000-luvulla. Vain osa-aikaeläkkeellä olevien väestöosuus on
pienentynyt vuodesta 2002 lähtien. Vuonna 2003 osa-aikaeläkkeen alaikäraja
korotettiin 56 vuoden iästä 58 ikävuoteen.

Varhaiseläkkeelle siirtymisen ehtoja tiukennettiin moneen otteeseen viime vuo-
sikymmenen laman jälkeen. Merkittävin yksittäinen tekijä osuuden laskuun on
yksilöllisten varhaiseläkkeiden väheneminen. Eläkkeeseen oikeuttavaa ikärajaa
korotettiin vuosina 1994 ja 2000 ja vuoden 2005 eläkeuudistuksessa tämä eläke-
muoto lakkautettiin kokonaan. Vuonna 1944 ja sen jälkeen syntyneillä ei ole oike-
utta yksilölliseen varhaiseläkkeeseen4.

Varhaiseläkkeillä olevien osuuden laskuun vaikutti myös varsinaisten työky-
vyttömyyseläkeläisten osuuden pieneneminen. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-
mistä hillitsi osaltaan työttömyyseläkeputken runsas käyttö. Kuvassa 2.2 tämä
näkyy 55�59-vuotiaiden työttömien määrän voimakkaana kasvuna. Talouden ri-

4 Poikkeuksena ovat julkisen sektorin palveluksessa olevat ennen vuotta 1948 synty-
neet, joilla on oikeus jäädä yksilölliselle varhaiseläkkeelle.
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peän nousun myötä työssä pysyvyys on parantunut, ja työttömäksi tulon ja työky-
vyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskit ovat alentuneet (Rantala ja Romppanen
2004). Kuvasta 2.2 havaitaan, että viime vuosikymmenen lopulla ja tällä vuosi-
kymmenellä työttömien määrä kääntyi selvään laskuun. Työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtyminen ei kuitenkaan ole yleistynyt. Varhaiseläkeosuuden laskun taus-
talla on myös ikääntyneiden terveydentilan parantuminen.

Osa-aikaeläkkeen lisääntynyt käyttö on saattanut jossain määrin kompensoi-
da työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Osa-aikaeläkkeellä olevien osuus kas-
voi voimakkaasti viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien. Osa-aikaeläkkeen
ikärajan nosto ja eläkkeen määräytymistä koskevien säännösten tiukentuminen
vuonna 2003 käänsivät 55�59-vuotiaden osa-aikaeläkeläisten osuuden laskuun.
Kuvasta voidaan kuitenkin havaita, että osa-aikaeläkkeellä olevien osuus kasvoi
60�64-vuotiaiden ikäryhmässä koko tarkastelujakson ajan.

Kuva 2.2. 55�64-vuotiaiden eläkkeensaajien ja työttömien väestöosuudet
vuosina 1990�2005.

Lähde: ETK:n ja Kelan yhteistilasto, Työpoliittinen aikakauskirja

60�64-vuotaiden ikäluokassa eläkkeellä olo yleistyi 1990-luvun alkupuolella, mutta
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prosenttia ikäluokasta. Vaikka aleneva trendi jatkui koko 2000-luvun, eläkkeellä
on yhä 69 prosenttia ikäluokasta. Kun työssä käyvät osa-aikaeläkeläiset jätetään
pois luvusta, osuus on 62 prosenttia. Samoin kuin nuoremmassa ikäryhmässä,
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myös tässä väestöosuuden laskuun vaikutti selvimmin yksilöllisten varhaiseläk-
keiden merkittävä väheneminen. Myös varsinaisella työkyvyttömyyseläkkeellä
olevien osuus pieneni 1990-luvulla, mutta ei mainittavasti 2000-luvulla.

Osana varhaiseläkejärjestelyjä on ns. työttömyyseläkeputki, joka turvaa pit-
kään työttömänä olleen henkilön toimeentulon työttömyyseläkkeen avulla. Työt-
tömyyseläkkeelle voi siirtyä tietyin edellytyksin 60 vuoden iässä. Suurin osa yli
55-vuotiaista työttömistä on työttömyyseläkeputkessa ja siten tulevia eläkkeen-
saajia. Vain harvat tämänikäiset työttömät työllistyvät. Merkillepantavaa kuvan
2 luvuissa on se, että työttömät mukaan lukien erilaisten varhaiseläkejärjestely-
jen piirissä olevien osuus pieneni lamavuosista merkittävästi kummassakin ikä-
ryhmässä.

Työttömyyseläke lakkautettiin vuoden 2005 eläkeuudistuksessa vuonna 1950
ja sen jälkeen syntyneiltä. Vuoden 2011 jälkeen työttömyyseläkkeitä ei ole enää
maksussa. Lakimuutos vie eläkkeen työttömyyden jatkona 60�61-vuotiailta, sillä
pitkäaikaisesti työtön voi tietyin edellytyksin jäädä vähentämättömälle vanhuus-
eläkkeelle jo 62-vuotiaana. Vaikka työttömyyseläkkeen poistumisen arvioidaan
hieman pienentävän varhaiseläkkeillä olevien osuutta, se ei ratkaise sitkeää työt-
tömyysongelmaa. Kuvasta 2.2 nähdään, ettei työttömien osuus ole pienentynyt
2000-luvulla kummassakaan ikäryhmässä. Ikääntyneet eivät ole tässä suhteessa
poikkeuksellinen ryhmä, sillä työttömyys on pysynyt jokseenkin samalla tasolla
myös nuoremmissa ikäluokissa (Työvoimatilasto 2005).

2.4 Erot muihin Pohjoismaihin tasoittuneet

Varhaiseläkkeillä olevien osuuden pieneneminen on kaventanut eroa muihin Poh-
joismaihin. Eniten on supistunut 60�64-vuotiaiden varhaiseläkeläisten osuus. Vii-
me vuosikymmenen puolivälissä erilaisilla eläkkeillä oli 81 prosenttia 60�64-vuo-
tiaista suomalaisista ja vuonna 2004 enää 66 prosenttia. Osuus on yhä Pohjois-
maiden korkein (kuva 2.3).  Tanskassa tämänikäisistä on eläkkeellä lähes yhtä
paljon kuin Suomessa, mutta Norjassa ja Ruotsissa huomattavasti vähemmän.
Molemmissa maissa eläkeläisten osuus jää alle puoleen ikäluokasta, vaikka
60�64-vuotiaiden eläkeläisten väestöosuus on näissä maissa tarkasteluvälillä hie-
man kasvanut. Tämänikäisten eläkkeensaajien väestöosuutta nostaa Suomessa
varhaiseläkejärjestelyjen ohella julkisen sektorin alemmat eläkeiät. Vertailussa
on otettava huomioon myös 60�64-vuotiaiden työttömyyseläkeläisten suuri osuus
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Suomessa (ks. kuva 2.2). Kun työttömyyseläkeläiset jätetään pois tarkastelusta,
varhaiseläkkeillä olevien osuus on Suomessa jokseenkin sama kuin Norjassa ja
Ruotsissa.

Suomessa 55�59-vuotiaiden eläkeläisten väestöosuus oli 1990-luvun puolivä-
lissä Pohjoismaiden korkein, mutta on nyt jopa hieman alempi kuin Ruotsissa ja
Norjassa. Eläkkeellä on joka viides 55�59-vuotias suomalainen. Osuuden supis-
tuminen on ollut ripeää Suomen ohella Tanskassa. Tanskassa tämänikäisistä on
eläkkeellä enää 14 prosenttia, kun viime vuosikymmenen puolivälissä eläkkeellä
oli vielä joka neljäs. Sen sijaan Ruotsissa ja Norjassa eläkkeellä olevien väestö-
osuus on jonkin verran kasvanut.

Alle 55-vuotiaiden ikäluokissa eläkkeensaajien väestöosuudet ovat pysyneet
lähes ennallaan. Nuoria työkyvyttömyyseläkeläisiä on Pohjoismaista vähiten Suo-
messa ja Tanskassa.

Kuva 2.3. Eläkkeensaajien väestöosuudet1) Pohjoismaissa ikäryhmittäin
vuonna 1996 ja 2004.

1) Väestöosuus voi ylittää 100 %, sillä väestöpohja on maassa asuva väestö, mutta eläkkeensaajissa
ovat mukana kaikki eläkeläiset asuinpaikasta riippumatta.

Luvut eivät sisällä osa-aika- ja perhe-eläkkeensaajia.

Lähde: NOSOSCO 9:1998, 25:2006.
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Yhteenvetona pohjoismaisesta vertailusta todetaan, että 60�66-vuotiaita lukuun
ottamatta eläkkeellä olevien väestöosuudet ovat Suomessa �pohjoismaista ta-
soa�. Vuoden 2005 eläkeuudistuksen odotetaan pitkällä aikavälillä myöhentävän
eläkkeelle jäämistä ja lisäävän ikääntyneiden työssä käymistä. Vaikutusten tulisi
näkyä erityisesti 60�67-vuotiaiden kohdalla, jossa eläkkeellä olevien osuudet ovat
muita Pohjoismaita korkeammat. Työttömyyseläkkeen poistuminen oletettavasti
alentaa eläkkeellä olevien osuutta, mutta työttömyyden aleneminen riippuu viime
kädessä työllisyyden kasvusta ja työvoiman kysynnästä.

2.5 Eläkkeellesiirtymisikä nousee hitaasti

Eläkkeellesiirtymisiän odotetta käytetään keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän
seurantaan (Kannisto ym. 2003). Odote on väestön ikärakenteen muutoksista
riippumaton mittari. Se reagoi muutoksiin eläkkeellesiirtymisiässä oikeansuuntai-
sesti toisin kuin perinteiset ikämittarit mediaani ja keskiarvo. Sen vuoksi sitä käy-
tetään keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän perusmittarina vaikka perinteiset
keskiluvutkin ovat edelleen käytössä. Odotteen laskenta perustuu työeläkkeiden
(yksityinen ja julkinen sektori) yksivuotisikäluokittaisiin alkavuuksiin. Laskenta-
kaava on analoginen väestön keskimääräistä elinaikaa mittaavalle elinajan odot-
teelle (Kannisto 2006).

Eläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva
eläke (muu kuin osa-aikaeläke) alkoi tarkasteluvuoden aikana. Lisäksi edellyte-
tään, että henkilö ei ole saanut omaan työuraan perustuvaa eläkettä (ei koske
osa-aikaeläkettä) ainakaan kahteen vuoteen. Määrittelyn perusteella osa-aika-
eläkkeelle siirtyneitä ei siis katsota eläkkeelle siirtyneiksi.

Eläkkeellesiirtymisiästä saadaan hyvä käsitys tarkastelemalla vuosien 1990�
2005 kehitystä yksityisellä sektorilla. Tämä aikaväli sisältää useita lakimuutok-
sia. Niiden lisäksi myös muut tekijät ovat vaikuttaneet eläkkeellesiirtymiskäyt-
täytymiseen, voimakkaimmin 1990-luvun alun lama. Kuva 2.4 sisältää yksityisen
sektorin eläkkeellesiirtymisiän odotteen, keskiarvon ja mediaanin, koska perintei-
set mittarit täydentävät eläkkeellesiirtymisikään liittyviä näkökulmia.
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Kuva 2.4. Eläkkeellesiirtymisiän odote, keskiarvo ja mediaani vuosina
1983�2005, yksityisen sektorin eläkkeelle siirtyneet.

Kuvan 2.4 perusteella havaitaan, että eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä (keskiar-
vo) on vaihdellut tarkastelujakson aikana ikävälillä 57,5�58,0 vuotta. Poikkeuk-
sen tekevät vain aikajakson ensimmäiset ja viimeiset vuodet. 1990-luvun alku-
vuosien matala keski-ikä oli seurausta vuoden 1986 alusta voimaantulleista uu-
sista varhaiseläkemuodoista. Tuolloin yksityiselle sektorille tulivat yksilöllinen var-
haiseläke (ikäraja 55 vuotta) ja varhennettu vanhuuseläke (ikäraja 60 vuotta).
Tämä lisäsi 55 vuotta täyttäneiden eläköitymistä yksityisellä sektorilla. Vastaa-
vasti keskiarvossa tapahtunut viimeisten vuosien nousu johtuu ikärakenteen muu-
toksesta ja vuoden 2005 eläkeuudistuksesta.

Mediaani eli se ikä, jota nuorempia on puolet eläkkeelle siirtyneistä ja puolet
tätä vanhempia, on pysynyt lähes koko tarkasteluajan samana, mikä johtuu työt-
tömyyseläkkeistä. Laman myötä työttömyys kasvoi rajusti ja työttömyyseläk-
keestä tuli keskeinen reitti eläkkeelle. Koska työttömyyseläkkeen ikäraja oli jo
tuolloin 60, lähes kaikki työttömyysputkessa olleet pääsivät eläkkeelle heti 60
vuotta täytettyään. Näin on ollut vuodesta 1992 alkaen, mikä on merkinnyt eläk-
keellesiirtymisiän mediaanin stabiloitumista 60,1 iän kohdalle.

Kuvassa 2.5 on esitetty 50�64-vuotiaiden eläkkeelle siirtyneiden määrät ikä-
luokittain vuonna 2004, koska se vastaa hyvin myös aiempien vuosien ikäjakau-
maa. Kuva havainnollistaa hyvin 60-vuotiaiden ikäluokassa työttömyyseläkkei-
den merkityksen vaikka työttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä olikin jo aikai-
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sempaa pienempi. Koska työttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on viime vuo-
sina laskenut, työttömyyseläkkeen merkitys eläköitymisreittinä on pienenemäs-
sä. Tähän on vaikuttanut työllisyyskehityksen muutosten lisäksi myös työttömyys-
eläkeputken alaikärajan nostaminen5. Vuoteen 1996 saakka alaikäraja oli 53 vuotta.
Vuonna 1997 ikäraja nousi 55 vuoteen ja vuoden 2005 alusta ikäraja on ollut 57
vuotta. Näin ollen aiemman kehityksen voidaan arvioida jatkuvan myös tulevai-
suudessa.

Kuva 2.5. Työeläkkeelle 50�64-vuotiaana siirtyneet iän mukaan vuonna
2004, kaikki työeläkkeelle siirtyneet.

Vuodesta 1986 työttömyyseläkkeen ikäraja alkoi nousta niin, että työttömyys-
eläkkeelle pääsi ensimmäinen uusi ikäluokka vuonna 1992. Tämä näkyy kysei-
sen vuoden kohdalla odotteen notkahtamisena (kuva 2.4). Tämän jälkeen yksilöl-
lisen varhaiseläkkeen ikärajaa on nostettu vuosina 1994 ja 2000. Yksityisellä sek-
torilla ei ole ollut muita eläkkeellesiirtymisikään vaikuttavia ikärajamuutoksia en-
nen vuoden 2005 eläkeuudistusta, koska osa-aikaeläkeläiset eivät ole määritte-
lyn mukaan eläkkeelle siirtyneitä.

Eläkeuudistuksen yhteydessä työttömyyseläke päätettiin lopettaa. Eläke voi-
daan kuitenkin myöntää vielä voimaantulosäännösajan (vuoteen 2011) ennen
vuotta 1950 syntyneille. Myöhemmin syntyneet voivat siirtyä työttömyyden jäl-
keen 62-vuotiaana vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle tietyin edellytyksin. Työt-
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tömyyseläkkeen poistuminen eläkevalikoimasta tulee vaikuttamaan myös eläk-
keelle siirtyvien määriin ja ikään ja sitä kautta myös eläkkeellesiirtymisikään.

Yksityisellä sektorilla eläkkeellesiirtymisiän odote nousi 1990-luvun alkupuo-
lella 1,5 vuodella. Sen jälkeen taso on vakiintunut 59 vuoden yläpuolelle (kuva 4).
Koko työeläkejärjestelmän osalta eläkkeellesiirtymisiän odote on laskettu vuo-
desta 1996 alkaen (kuva 2.6). Odote lasketaan erikseen 25 vuotta ja 50 vuotta
täyttäneille. 25-vuotiaan odote kuvaa koko väestön eläkkeellesiirtymisikää ja 50-
vuotiaan odote 50 vuotta täyttäneiden eläköitymistä. 25-vuotiaan odote on aina
alhaisempi kuin 50-vuotiaan odote, koska se sisältää myös 25�49-vuotiaana eläk-
keelle siirtyneet, jotka eivät ole mukana 50-vuotiaan odotteen laskennassa.

Kuva 2.6. Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996�2005, kaikki työ-
eläkkeelle siirtyneet.

50-vuotiaan odote lasketaan erikseen, koska käytännössä vain yli 50-vuotiaiden
eläköitymiseen voidaan vaikuttaa eläkepoliittisin toimenpitein. Tätä nuorempana
eläkkeelle siirtyneet ovat työkyvyttömyyseläkeläisiä. Heidän eläkkeensä taustal-
la on sairaus, joka estää työn tekemisen tai vaikeuttaa sitä merkittävästi. Tähän
on huomattavasti vaikeampaa vaikuttaa eläkepoliittisin toimin.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana kaikkien työeläkkeelle siirtyneiden odo-
te on vuosittain vaihdellut ilman selvää suuntaa (kuva 2.6). Sen sijaan 50-vuoti-
aan odote on 2000-luvulla noussut puolisen vuotta. 25-vuotiaan odotekin oli vuon-
na 2005 tarkastelujakson korkein (59,1 vuotta). 50-vuotiaan odote oli 61,1 vuotta
(Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2006).
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Vuosina 2004 ja 2005 sekä 25- että 50-vuotiaan odote pysyivät samoina. Odot-
teen nousun taittuminen johtuu joustavan vanhuuseläkeiän myötä tulleista �yli-
määräisistä� eläkkeelle siirtymisistä. Tuolloin kolme ikäluokkaa sai kerralla mah-
dollisuuden alentaa eläkeikäänsä aikaisemmasta 65 ikävuodesta. Tämän vuoksi
myös vanhuuseläkkeeseen oikeutettujen joukko oli poikkeuksellisen suuri. Vuon-
na 2005 eläkkeelle siirtyneitä oli erityisen paljon 63- ja 64-vuotiaissa (kuva 2.7).
Ilman näitä 11 000 vanhuuseläkkeelle siirtynyttä odote olisi noussut noin 0,2 vuo-
della (Kannisto 2006).

Kuva 2.7. Työeläkkeelle vuosina 2004 ja 2005 siirtyneet 50�65-vuotiaat,
kaikki työeläkkeelle siirtyneet.

Tästä eteenpäin vanhuuseläkkeen alaikärajan saavuttaa vuosittain yksi uusi ikä-
luokka. Sen perusteella voidaan arvioida vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrän
laskevan lähivuosina vuoden 2005 tasosta. Jos muu kehitys jatkuu entisellään,
eläkkeellesiirtymisiän odotteen voidaan olettaa jatkavan tällä vuosikymmenellä
alkanutta nousua.

2.6 Eläkkeiden alkavuudessa laskeva suunta

Eläkkeiden alkavuutta tarkastellaan 55�64-vuotaiden ikäluokissa, eli niissä ikä-
luokissa, joissa eläkkeelle siirtyminen on yleistä. Alkavuus kuvaa eläkkeelle siir-
tyneiden väestöosuutta tämänikäisessä ei-eläkkeellä olevassa väestössä. Tällai-

Henkilöä
14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Ikä eläkkeen alkaessa
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62  63   64   65

2004           2005



4 2 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo

sessa suhdelukutarkastelussa ikärakenteen muutoksen vaikutus alkavuuteen on
eliminoitu sillä, että tarkastellaan muutosta vakioväestössä6. Tarkastelussa ovat
mukana osa-aikaeläkkeitä lukuun ottamatta kaikki muut eläkelajit.

Kuva 2.8.  Työeläkkeiden ikävakioitu1) alkavuus (pl. osa-aikaeläke) 55�
64-vuotiailla vuosina 1996�2005, kaikki eläkkeet ja eri eläkelajit.

Kuvasta 2.8 voidaan ensiksikin todeta eläkkeiden alkavuuden vähentyneen tar-
kasteltaessa kaikkia eläkkeelle siirtyneitä. Alkavuudessa on havaittavissa selvä
aleneva trendi aina vuoteen 2005 asti. Eläkkeiden alkavuuden nousu vuonna 2005
selittyy eläkeuudistuksessa voimaan tulleella joustavalla vanhuuseläkeiällä, kun
mahdollisuus jäädä varsinaiselle vanhuuseläkkeelle koski uudistuksen voimaan-
tulovuonna kolmea uutta ikäluokkaa.

Toiseksi kuvasta 2.8 voidaan panna merkille se, että eläkkeiden alkavuuden
muutos on ollut eri eläkelajeissa erilainen. Työttömyyseläkkeiden alkavuus on
pienentynyt nopeasti vuosikymmenen taitteen jälkeen. Lievä aleneva suunta on
havaittavissa myös vanhuuseläkkeiden alkavuudessa pitkällä aikavälillä, poikke-
uksena kuitenkin eläkeuudistuksen voimaantulovuosi 2005. Työkyvyttömyyseläk-
keiden (varsinaisten työkyvyttömyyseläkkeiden ja yksilöllisten varhaiseläkkeiden)
alkavuus on pysynyt viime vuosina melko samana. Alkavuudessa oli vuosituhan-
6 Vakioväestönä tässä on käytetty vuoden 2005 ei-eläkkeellä olevaa työeläkevakuutettua
väestöä. Ilman ikävakiointia eläkkeiden alkavuutta nostaisi muun muassa se, että yhä
suurempi osa väestöstä kuuluu ikäryhmiin, joissa varhaiseläkkeelle siirtyminen on yleis-
tä. Tällöin ikärakenteen muutos nostaa eläkkeiden alkavuutta. Ikävakioinnilla saadaan
selville ikärakenteen muutoksesta riippumaton alkavuuden muutos.
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nen taitteen kummankin puolen lievää kasvua, joka viime vuosina on tasoittunut.
Varsinaisten työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu alkavuus sairausryhmit-

täin kuvaa eri sairausryhmien merkitystä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymises-
sä ja siinä todettua muutosta (kuva 2.9). Sairausryhmittäiset alkavuudet perustu-
vat tässä yksityisen sektorin tietoihin kaikki ikäluokat huomioon ottaen. Yksityi-
sen sektorin tietojen perusteella voidaan hyvin kuvata koko työeläkejärjestelmän
piirissä tapahtunutta kehitystä7.

Kuva 2.9. Varsinaisten työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu1) alkavuus
sairausryhmittäin vuosina 1990�2005, yksityinen sektori.

1) Vakioväestö=yksityisen sektorin ei-eläkkeellä oleva työeläkevakuutettu väestö vuonna 2005.

Verenkiertoelinten sairaudet työkyvyttömyyseläkkeiden syinä ovat systemaatti-
sesti vähentyneet. Myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien merkitys on vähentynyt,
joskin lievää nousua on viime vuosina havaittavissa. Merkittävää kasvua on sen
sijaan mielenterveyden häiriöihin perustuvissa eläkkeissä. Niiden osuus alkavis-
sa työkyvyttömyyseläkkeissä on selvästi kasvanut 1990-luvun lopulta lähtien, mutta
nousu on viime vuosina taittunut. Muiden sairauksien kohdalla on havaittavissa
vaihtelua, joskin pitkällä aikavälillä alkavuudessa on lievää laskua.
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7 Yksityisen sektorin tietoihin sisältyvät myös yksityisen sektorin vapaakirjat eli mukaan
tulevat myös henkilöt, joiden pääasiallinen eläke tulee julkiselta sektorilta.
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2.7 Työssä jatketaan aikaisempaa pitempään

Varhaiseläkkeellä olevien osuuden pieneneminen näkyy 55�64-vuotiaiden työl-
listen osuuden vastaavana kasvuna (kuva 2.10). Ikääntyneiden työllisyysaste on
noussut viime vuosikymmenen puolivälistä noin 20 prosenttiyksikköä, eli saman
verran kuin varhaiseläkkeellä olevien osuus on pienentynyt. Työllisinä on nyt 53
prosenttia ikäluokasta, mikä kuitenkin jää muiden Pohjoismaiden tasoa alemmak-
si (Employment in Europe 2005, OECD Employment Outlook 2006). Ikääntynei-
den hyvää työllisyyskehitystä kuvaa se, että työllisyysaste on noussut tarkastelu-
välillä EU �maista ripeimmin Suomessa. Huomionarvoista on myös se, että aino-
astaan 55�59- ja 60�64-vuotiaiden ikäryhmissä työllisyysasteet ovat ylittäneet
selvästi 1990-luvun lamaa edeltäneen nousukauden tason. Nuoremmissa ikäluo-
kissa työllisyys on kohentunut maltillisemmin (Haataja 2006, 25). Ikääntyneiden
työllisyyden kasvu on jatkunut 2000-luvulla vuosikymmenen alun taloudellisesta
taantumasta huolimatta. 60�64-vuotiaiden työllisyysaste on noussut 2000-luvulla
11 prosenttiyksiköllä ja 55�59-vuotiailla 6 prosenttiyksikön verran.

Kuva 2.10. Työllisten osuus, työttömien työnhakijoiden osuus (pl. lomautetut)
ja omaa eläkettä saavien osuus (pl. osa-aikaeläkeläiset) 55�64-vuotiaasta
väestöstä.

Ikääntyneiden hyvän työllisyyskehityksen taustalla on työssä pysyvyyden para-
neminen. Sekä työttömäksi tulon että työkyvyttömyyseläkkeille siirtymisen riski
ovat alentuneet (Rantala ja Romppanen 2004). Irtisanomisten ja erilaisten var-
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haiseläkejärjestelyjen käyttö on vähentynyt talouden ripeän kasvun ansiosta. Myös
työnteon varhaista lopettamista hillitsevät eläkepoliittiset toimet ovat vaikutta-
neet. Sekä työttömyysputken että yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikärajoja on
korotettu ja näiden piiriin kuuluvat ikäluokat ovat jatkaneet työelämässä pidem-
pään kuin heitä aikaisemmin syntyneet. Ikärajamuutosten piiriin ovat kuuluneet
suuret ikäluokat, mikä on parantanut heidän työssä pysyvyyttään. Tärkeä tekijä
on myös ikääntyneiden terveydentilan parantuminen ja siinä etenkin sydän- ja
verisuonisairauksien vähentyminen (ks. kuva 2.9). Tämä näkyy sairausperustei-
silla eläkkeillä olevien osuuksien laskuna (ks. kuva 2.2).

Ikääntyneiden työllisyystilanne on kohentunut ripeää vauhtia, mutta työttö-
myys on pysynyt sitkeästi korkeana. Vaikka ikääntyvien työttömyysasteet ovat
selvästi alentuneet lama-ajan huipusta, ne ovat kuitenkin vielä kaukana vuoden
1989 tilanteesta. Se, että työttömyysaste ei ole alentunut nopeammin, selittyy
työttömyyden kasautumisella ja pitkittymisellä. Vaikeimmassa asemassa ovat yli
54-vuotiaat työttömät. Osa heistä on menettänyt työnsä jo lama-aikana ja heille
työttömyydestä sinänsä on tullut pysyvän työn löytämisen este. Ikääntyvät ovat-
kin ainoa työttömien ryhmä, missä pitkään työttömänä olleiden osuus on pysynyt
laman jälkeen hyvin korkeana (Työvoima 2025, 61). Ikääntyvien työllisyysasteen
nopea nousu ja samanaikainen työttömyyden pysyminen korkeana ovat osoitus
siitä, että ikääntyvien työmarkkinat ovat kahtia jakautuneet. Ne, jotka joutuvat
työttömiksi eivät hevin työllisty, mutta ne joilla on työpaikka, jatkavat työssä en-
tistä pidempään.

Työttömyyseläkkeen päättyminen näkyy aikanaan varhaiseläkkeillä olevien
osuuden pienenemisenä. Kuvassa 2.10 on kuvattu katkoviivoin 55�64-vuotiaiden
eläkkeellä olevien osuutta, jossa osa-aikaeläkkeen lisäksi myös työttömyyseläk-
keellä olevat on poistettu varhaiseläkkeellä olevista. Varhaiseläkkeellä olevia on
näin tarkasteltuna 30 prosenttia 55�64-vuotiaista vuonna 2005. Työttömien osuus
ikäluokasta nousee vastaavasti 10 prosentista 17 prosenttiin. Työttömyyseläk-
keen poistuminen pienentää varhaiseläkkeellä olevien osuutta, mutta työttömyys-
ongelman kannalta ratkaisevaa on ikääntyneiden hyvä työllisyyskehitys ja työttö-
mäksi tulon riskin pieneneminen. Ikääntyneiden työssä pysyvyyteen ja työllisty-
miseen vaikuttaa osaltaan se, että seuraavan parin vuosikymmenen aikana työ-
ikäinen väestö vähenee ja heistä yhä suurempi osa kuuluu 55 vuotta täyttäneisiin.
Jo nyt on havaittavissa, että ikääntyneiden työllistäminen kiinnostaa toimipaikko-
ja, joilla on tarvetta henkilöstön lisäämiseen (Tuominen ja Takala 2006).
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2.8 Ikääntyneiden työmarkkina-asema vahvistunut

Työllisyyden kasvun myötä ikääntyneiden työmarkkina-asema on muuttunut. Ai-
kaisempaa suurempi osa työllisistä on palkansaajia. Muutos on ollut erityisen
suuri 60�64-vuotiaiden ikäryhmässä. Vuonna 1996 60�64-vuotiaista työllisistä
57 prosenttia oli palkansaajia ja lähes puolet yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään.
Vuonna 2005 palkansaajien osuus oli 74 prosenttia ja enää neljäsosa yrittäjiä.
55�59-vuotaiden ikäluokassa palkansaajien osuus työllisistä on kasvanut tällä
tarkasteluvälillä 78 prosentista 83 prosenttiin (Työvoimatutkimukset 1996 ja 2005).

Kuva 2.11. Ikääntyneiden työllisten työmarkkina-asema vuonna 2000 ja
2005.

Lähde: Työvoimatutkimukset 2000 ja 2005, Tilastokeskus

Ikääntyneiden työllisyys on kasvanut voimakkaasti ja kasvua on ollut yksinomaan
pysyvissä työsuhteissa. Kuvasta 2.11 nähdään, että määräaikaisen työn osuus ei
ole lisääntynyt kummassakaan ikäryhmässä ajanjaksolla 2000�2005. Sen sijaan
pysyvä kokoaikatyö on jonkin verran lisääntynyt molemmissa ikäryhmissä. 60�
64-vuotiaiden ikäluokassa eniten on lisääntynyt pysyvä osa-aikatyö, mikä selittyy
osa-aikaeläkkeen yleistymisellä. Osa-aikaeläkkeen alaikärajan nousu ja eläkkeen
määräytymistä koskevien ehtojen kiristyminen vuonna 2003 on sen sijaan vähen-
tänyt pysyvän osa-aikatyön osuutta 55�59-vuotiaiden työllisyydessä.

Ikääntyneiden työllisyyden kasvua ja työmarkkina-aseman vahvistumista se-
littää osaltaan koulutustason kohoaminen. Pelkän peruskoulutuksen suorittanei-
den osuus pieneni tarkasteluvälillä 1996�2005 60 prosentista 40 prosenttiin 55�
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64-vuotaiden ikäluokasta. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus vastaa-
vana aikana nousi 17 prosentista 27 prosenttiin (Työvoimatutkimukset 1996 ja
2005).

Työllisyystavoitteiden kannalta myönteisenä muutoksena voidaan panna mer-
kille työllisyyden kohoaminen kaikilla koulutustasoilla. Kuvasta 2.12 nähdään, että
työllisyysaste on noussut viimeisten kymmenen vuoden aikana 55�59-vuotiaiden
ikäluokassa perusasteen ja keskiasteen suorittaneilla jopa enemmän kuin kor-
kea-asteen tutkinnon hankkineilla. 60�64-vuotiailla työllisyysaste on noussut yhtä
paljon kaikilla koulutustasoilla.

Kuva 2.12.  Ikääntyneiden työllisyysaste koulutuksen mukaan vuosina 1996,
2000 ja 2005.

Lähde: Työvoimatutkimukset 1996, 2000 ja 2005, Tilastokeskus

2.9 Yhteenveto

Eläkkeelle siirtymisessä ja työssä jatkamisessa havaittu kehitys on ollut työlli-
syys- ja eläkepoliittisten tavoitteiden suuntaista. Eläkkeelle siirtyminen on 50-
vuotiaan henkilön eläkkeelle siirtymisiän odotteella mitattuna noussut noin puo-
lella vuodella. Varhaiseläkkeillä olevien väestöosuus on tuntuvasti pienentynyt ja
ikääntyneiden työllisenä olo vastaavasti lisääntynyt.

55�64-vuotiaista on nyt erilaisilla eläkkeillä 37 prosenttia, kun osuus viime
vuosikymmenen puolivälissä oli 56 prosenttia (pl. osa-aikaeläke). Työllisenä olo
on vastaavaa vauhtia kasvanut. Työllisyysaste ylittää EU:n vuodelle 2010 asetta-
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man 50 prosentin tavoitteen ikääntyneiden työllisyydelle. Suomessa tämä raja
ylitettiin vuonna 2003 ja työllisyysaste on nyt 53 prosenttia. Ikääntyneiden työlli-
syysaste on noussut 20 prosenttiyksiköllä viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Työllisyysaste on noussut 55�59-vuotiaiden ikäryhmässä kuluneena kymmen-
vuotisjaksona selvästi nopeammin kuin yleinen työllisyysaste. Vaikka työllisyys-
aste (66 %) on muihin Pohjoismaihin verrattuna vieläkin noin 10 prosenttiyksik-
köä matalampi, kasvuvaraa ei ole samassa määrin kuin aikaisemmin. Varhais-
eläkkeellä olevien 55�59-vuotiaiden osuus on jo nyt pohjoismaisella tasolla, ei-
vätkä eläkeuudistukseen liittyvät muutokset enää alenna ikäryhmän varhaiseläk-
keellä oloa merkittävästi. Eron työllisyysasteessa muihin pohjoismaihin selittää
osaltaan korkea työttömyys. Sen alentuminen on hidasta. Vuonna 2005 noin 13
prosenttia ikäryhmästä oli työttöminä (TM:n tilastot työnhakijoista) ja heistä val-
taosa siirtyy aikanaan työttömyyseläkkeen kautta vanhuuseläkkeelle. Pitkällä
aikavälillä työttömyys voi hyvinkin laskea, jos työttömäksi tulon riski vain alen-
tuu. Tätä kehitystä tukee eläkeuudistuksessa sovittu työttömyysputken alaikära-
jan korotus 55 vuodesta 57 vuoteen. Viime kädessä työllisyyden kasvu on työvoi-
man kysynnän varassa.

Eniten työllisyyden kasvuvaraa on 60 vuotta täyttäneillä. 60�64-vuotiaista työl-
lisenä on vain 29 prosenttia. Huolimatta työllisyysasteen nopeasta kasvusta vii-
me vuosien aikana, se on nuorempiin ikäryhmiin ja myös muihin Pohjoismaihin
verrattuna edelleen huomattavan matala. Lisäksi eläkeuudistuksen työllisyyden
parantamiseen tähtäävät muutokset kohdistuvat eniten 60 vuotta täyttäneisiin.
Samalla kun varhennetun vanhuuseläkkeen ikärajan nousu kahdella vuodella leik-
kaa 60�61-vuotiaiden mahdollisuuksia jäädä eläkkeelle, kannustimet työn jatka-
miselle ikävuoteen 68 saakka ovat hyvät. Vaikka työn jatkajia ikävuoden 65 jäl-
keen on nyt vähän, osa voi hyvinkin jatkaa työntekoa myös varttuneessa iässä.
Työskentelyä osa-aikaisesti tukee osa-aikaeläke. Eläkettä karttuu nykyisin myös
vanhuuseläkeaikana tehdystä työstä. Lyhyellä aikavälillä 60 vuotta täyttäneiden
työllisyyden kasvua rajoittaa korkea työttömien ja varhaiseläkkeillä olevien osuus.

Myös terveyden ja työkyvyn puolesta ikääntyvien mahdollisuudet jatkaa työ-
elämässä ovat entistä paremmat. Työkyvyn ylläpitämistä ja parantamista ediste-
tään muun muassa työeläkekuntoutuksella. Kuntoutuksen avulla pyritään autta-
maan yksilöä sairaudestaan huolimatta jatkamaan työelämässä. Vuonna 2004
voimaan tulleen työeläkekuntoutuslainsäädännön muutokset vahvistivat työelä-
kekuntoutuksen merkitystä. Vaikka ammatilliseen työeläkekuntoutukseen osal-
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listujien määrä on vähäinen (noin 6 000 kuntoutujaa vuodessa), kuntoutujien määrä
lisääntyy koko ajan ja sen merkitys työllisyyttä ylläpitävänä ja lisäävänä tekijänä
vahvistuu.

Ratkaisevaa ikääntyvien työllisyyskehitykselle on talouden kasvu ja työvoi-
man kysynnän kohdistuminen myös ikääntyviin. Yleisesti ottaen työvoiman tar-
jonnan määrällinen lasku ja taloudelliset kannustimet jatkaa työntekoa ovat ikään-
tyneiden työllisyyskehitykselle eduksi. Mahdollisuudet siirtyä ja myös syyt siirtyä
varhaiseläkkeille tai työttömyysputkeen ovat jatkossa pienemmät. Toisaalta jat-
kossa kaikilla on mahdollisuus jäädä jo 63-vuotiaana varsinaiselle vanhuuseläk-
keelle ja kun eläkkeiden taso ja väestön varallisuus edelleen kohoavat, työnteko
varttuneessa iässä paremman eläkkeen vuoksi ei välttämättä houkuttele riittä-
västi. Tärkeää on se, että ikääntyvät kokevat työnsä palkitsevaksi ja heidän työs-
sä jatkamistaan tuetaan työpaikoilla voimakkaasti.
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3 Eläkkeiden reaalikehitys ja taso
suhteessa ansioihin

3.1 Johdanto

Eläkkeensaajien toimeentulo perustuu suureksi osaksi lakisääteisten järjestelmi-
en eläkkeisiin. Muun eläketulon ja muiden tulolähteiden merkitys eläkkeensaaji-
en toimeentulossa on kansainvälisen vertailun mukaan Suomessa vähäinen (Mä-
kinen 2002). Artikkelissa selvitetään lakisääteisen eläkkeiden reaalista kehitystä
vuodesta 1992 vuoteen 2005 ja sitä verrataan myös ammatissa toimivan väestön
ansiokehitykseen. Eläketuloa tarkastellaan bruttotulona, joka on korotettu elin-
kustannusindeksillä vuoden 2005 tasoon. Nettotuloa ja verotuksen muutosten
vaikutusta eläkeläisten käytettävissä olevaan tuloon selvitetään erikseen artikke-
lissa 4.

Eläkkeiden tarkastelu on rajattu omaa työ- tai kansaneläkettä saaviin henki-
löihin2. Pelkkää perhe-eläkettä saavia tai ainoastaan sotilastapaturma-, liikenne-
ja tapaturmavakuutuseläkkeeseen (ns. SOLITA -eläkkeet) oikeutettuja henkilöi-
tä ei lueta tässä eläkkeensaajiin. Omaeläkkeensaajia ovat myös osa-aikaeläkettä
saavat henkilöt, mutta heitä tarkastellaan artikkelissa erikseen. Osa-aikaeläke-
läiset eivät siten sisälly kokonaiseläketarkasteluun.

Kuvasta 3.1 nähdään omaeläkkeensaajien määrän ja eläkkeen rakenteen muu-
tokset vuosina 1992�2005. Eläkkeensaajien määrä kasvoi noin 1,1 miljoonasta
eläkkeensaajasta runsaaseen 1,2 miljoonaan eläkkeensaajaan. Noin puolet heis-
tä sai vuonna 2005 pelkkää työeläkettä, ja lähes puolet sekä työ- että kansanelä-
kettä. Vain pieni osa oli pelkän kansaneläkkeen saajia ja heidän määränsä puolit-

1  Eila Tuominen on vastannut artikkelin sisällön suunnittelusta ja kirjoitustyöstä lukuun
ottamatta osaa Eläketulojen erot, jonka analyysit ja tekstin on laatinut Jari Kannisto.
Heidi Nyman on tuottanut artikkelin tilastoaineiston.
2 Omaeläkkeellä tarkoitetaan työ- tai kansaneläkettä ilman perhe-eläkettä. Omaeläke voi
sisältää myös muuna kuin perhe-eläkkeenä maksetun SOLITA -eläkkeen. Oma kansan-
eläke käsittää Kela:n maksamat mahdolliset lisät, mutta ei yleistä perhe-eläkettä. Oma-
eläkkeen lisäksi artikkelissa tarkastellaan kokonaiseläkettä, joka sisältää edellä mainittu-
jen lisäksi myös mahdollisen perhe-eläkkeen.
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tui tarkasteluvälillä. Pelkän kansaneläkkeen saajien määrän vähenemiseen on
vaikuttanut ennen kaikkea työeläkejärjestelmän kypsyminen.

Eläkkeiden rakenne muuttui merkittävästi siitä syystä, että kansaneläkkeen
pohjaosasta tehtiin vuonna 1996 työeläkevähenteinen. Sitä ennen kaikille mak-
settiin vähintään kansaneläkkeen pohjaosa työeläkkeen suuruudesta riippumatta.
Muutos toteutettiin niin, että vuonna 1996 tai sen jälkeen eläkkeelle siirtyneet
eivät saaneet lainkaan kansaneläkettä, jos työeläkkeen määrä ylitti tietyn raja-
määrän. Vastaavasti jo tuolloin eläkkeellä olleilta leikattiin kansaneläkkeen poh-
jaosa pois asteittain viiden vuoden aikana, jos työeläke oli riittävän suuri. Viimei-
nen osa pohjaosasta poistui vuonna 2001, mikä näkyy omaeläkkeen rakenteen
muutoksena. Sekä työ- että kansaneläkettä saavien määrä pieneni radikaalisti ja
pelkän työeläkkeen saajien määrä kolminkertaistui. Myös tämän jälkeen pelkän
työeläkkeen saajien määrä on kasvanut johtuen työeläkkeiden tason kohoami-
sesta.

Kuva 3.1. Suomessa asuvat omaa eläkettä saavat (pl. osa-aikaeläke) eläk-
keen rakenteen mukaan vuosina 1992�2005.

Artikkeli etenee seuraavasti. Ensin tarkastellaan työeläkkeen tason kehitystä elä-
kelajeittain, jota kuvataan sekä eläkekannassa (kaikki eläkkeet) että alkaneissa
eläkkeissä. Tämän jälkeen käsitellään kansaneläkkeen merkitystä omaeläkkees-
sä ja täyden kansaneläkkeen saajien määrää ja reaaliarvon kehitystä. Kolmas
jakso käsittelee kokonaiseläkkeen tason kehitystä. Kokonaiseläketarkastelu kos-
kee vain eläkekantaa, sillä eläkkeelle siirtyneiden kokonaiseläkkeestä ei ole käy-
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tettävissä tilastotietoa. Neljännessä kohdassa tarkastellaan eläketulon jakautu-
mista ja siinä tarkastelujaksolla havaittavia muutoksia. Yhteenvedossa summat-
aan lopuksi eläkkeiden reaalisen ja suhteellisen tason kehitystä ja eläketulon ja-
kautumista koskevat tarkastelut.

3.2 Työeläke

Vanhuuseläkkeen reaalinen taso noussut nopeasti
Työeläkejärjestelmän maksamien vanhuuseläkkeiden reaaliarvo nousi 1990-lu-
vun alusta tuntuvasti. Kuvasta 3.2 nähdään, että tämä koskee sekä vanhuuseläk-
keellä olleiden (eläkekanta) että vanhuuseläkkeelle siirtyneiden eläkkeitä. Siirty-
neissä ovat mukana ns. jatkoeläkkeet, eli muilta eläkkeiltä kuten työkyvyttömyys-
ja työttömyyseläkkeiltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet. Vanhuuseläkkeellä olleiden
eläketaso nousi tarkasteluvälillä reaalisesti 44 prosenttia. Tämä ei kuvaa yksittäi-
sen eläkkeensaajan eläketason nousua, vaan kunakin vuonna vanhuuseläkkeellä
olleiden eläketason kehitystä. Vuoden 2005 eläkkeensaajista kolmasosa oli van-
huuseläkkeellä jo vuonna 1992. Siten valtaosa siirtyi tarkasteluvälillä vanhuus-
eläkkeelle (ks. kuva 1.3, artikkeli 1). Eläkekannan vaihtuvuuden merkitys eläke-
tason reaalisessa nousussa on huomattava.

Kuvasta 3.2 nähdään myös, että alkaneiden eläkkeiden taso on eläkekannan
tasoa parempi ja ero on tarkasteluvälillä kasvanut. Vanhuuseläkkeelle siirtynei-
den keskieläke nousi ripeämmin kuin keskieläke eläkekannassa. Vanhuuseläk-
keelle siirtyneillä keskieläke nousi reaalisesti 62 prosenttia.
Tarkastelujaksolla alkaneiden vanhuuseläkkeiden tasoa on nostanut eläkejärjes-
telmän vähittäinen kypsyminen, ansiotason yleinen kohoaminen ja naisten työs-
säolon lisääntyminen ja siten työurien piteneminen. Eläketason nousuun eläke-
kannassa on vaikuttanut merkittävästi myös päättyneiden eläkkeiden matala taso
eläkekannan tasoon verrattuna3. Päättyneissä vanhuuseläkkeissä on yhä niitä
eläkkeensaajia, jotka ovat kartuttaneet työeläkettä järjestelmän voimassa ollessa
vain lyhyen aikaa.

Kun koko vanhuuseläkekannassa keskimääräinen kuukausieläke nousi reaa-
lisesti noin 300 (kuva 3.2), tästä noususta valtaosa selittyy eläkekannan vaihtu-
vuudella. Myös eläkkeiden indeksitarkistuksilla on merkitystä eläketason reaali-

3 Vuosittain päättyy noin 35 000 vanhuuseläkettä. Viime vuosina päättyneissä vanhuus-
eläkkeissä keskieläke on ollut noin 700 euroa kuukaudessa.
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kasvussa. Koska hinta- ja palkkakehitykseen sidottu TEL-indeksi4 nostaa työ-
eläkettä elinkustannusten nousua enemmän, indeksitarkistusten johdosta eläke
reaalisesti hieman nousee. Indeksitarkistusten merkitys eläkkeen reaalikasvussa
on kuitenkin verrattain vähäinen, vaikka sen merkitys eläkkeen ostovoiman tur-
vaamisessa on ratkaiseva.

Kuva 3.2. Työeläkkeensaajien keskimääräinen vanhuus-, työkyvyttömyys-
ja työttömyyseläke vuosina1992�2005, euroa/kk vuoden 2005 rahana.

Työkyvyttömyyseläkkeen reaalinen taso säilynyt,
työttömyyseläkkeen selvästi noussut
Kuvasta 3.2 nähdään, että työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketaso nousi vuo-
sina 1992�2005 vain vähän ja nousu ajoittui viime vuosikymmenen alkuun. Alka-
neiden työkyvyttömyyseläkkeiden reaalinen taso sen sijaan kääntyi selvään las-
kuun ja keskieläke jäi 1990-luvun puolivälissä eläkekannan tasoa matalammaksi.
Eläketason lasku kuitenkin taittui vuosikymmenen vaihteessa ja kääntyi lievään
nousuun. Vuonna 2005 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keskieläke oli hie-
noisesta noususta huolimatta yhä eläkekannan keskieläkettä hieman alempi.
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4 Nykymuotoinen työeläkeindeksi, jossa ansiokehityksen painoarvo on 20 prosenttia ja
hintojen 80 prosenttia, otettiin käyttöön vuonna 1996. Tuolloin 65 vuotta täyttäneiden
työeläkkeitä alettiin tarkistaa eläkeikäisten indeksillä puoliväli-indeksin sijasta (50 % /
50 %). Alle 65-vuotiaiden eläkkeet tarkistettiin puoliväli-indeksillä vuoteen 2004 asti.
Eläkeikäisten indeksiä alettiin soveltaa kaikkiin maksussa oleviin eläkkeisiin vuonna 2005.
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Työkyvyttömyyseläkkeiden kehitykseen vaikuttivat merkittävästi varhaiseläkkeitä
koskeneet lainmuutokset. Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden tasoa laski se,
että työeläkejärjestelmässä tiukennettiin oikeutta tulevaan aikaan ja heikennettiin
tulevan ajan karttumisprosenttia yli 50-vuotiailla. Tulevan ajan heikennykset tuli-
vat voimaan vuonna 1996. Tason alenemiseen vaikutti suuresti myös se, että
yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyminen väheni voimakkaasti (ks. artikkeli 2,
kuva 2.2). Ikärajaa nostettiin vuosina 1994 ja 2000 ja vuoden 2005 eläkeuudis-
tuksessa yksilöllinen varhaiseläke lakkautettiin vuonna 1944 ja sen jälkeen synty-
neiltä. Uusia ikäluokkia ei ole enää tullut järjestelmän piiriin vuoden 2003 jälkeen.

Yksilöllisten varhaiseläkkeiden tuntuva väheneminen laski työkyvyttömyys-
eläkkeen tasoa, sillä yksilöllinen varhaiseläke on keskimäärin lähes kaksinkertai-
nen varsinaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen5 verrattuna. Työkyvyttömyyseläk-
keen tasoa laski myös se, että täysitehoisten eläkkeiden6 määrä väheni 1990-
luvun puolivälin jälkeen. Niiden väheneminen johtui paitsi yksilöllisten varhais-
eläkkeiden vähenemisestä myös siitä syystä, että täysitehoisten eläkkeiden osuus
väheni jonkin verran myös varsinaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä 1990-
luvun lopulla. Kuitenkin viime vuosina täysitehoisten eläkkeiden osuus alkaneis-
sa työkyvyttömyyseläkkeissä on kääntynyt jälleen nousuun, mikä selittää eläke-
tason nousua 2000-luvulla (kuva 3.2).

Kuvasta 3.2 nähdään myös, että työttömyyseläkettä saavien keskieläke nousi
tarkasteluvälillä huomattavasti. Työttömyyseläke kasvoi reaalisesti 50 prosentilla
viime vuosikymmenen alusta. Työttömyyseläkkeiden tason nousua vauhditti vuo-
den 1994 lainmuutos, jossa työttömyyseläkkeeseen liitettiin ns. tulevan ajan vaa-
timus. Muutos merkitsi sitä, että alkaneet työttömyyseläkkeet olivat täysitehoisia
eläkkeitä. Työttömyyseläkkeiden nousua 2000-luvulla puolestaan hillitsi vuoden
5 Varsinaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä keskieläke on viime vuosina ollut
noin 800 euroa ja yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneillä noin 1 400 euroa kuukaudes-
sa. Eläkekannassa ero on samaa suuruusluokkaa. Yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirty-
neiden työura on keskimäärin pidempi kuin varsinaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siir-
tyneiden. Lisäksi eläke on täysitehoinen, eli yksilölliseen varhaiseläkkeeseen sisältyy
tulevan ajan eläkeosa (ks. ao. alaviite). Osa varsinaisista työkyvyttömyyseläkkeistä on
vapaakirjaeläkkeitä, joihin ei sisälly tulevaa aikaa. Eroa aiheutuu myös siitä, että varsi-
naisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin sisältyvät osatyökyvyttömyyseläkkeet, joiden osuus
työkyvyttömyyseläkekannasta on tarkastelujaksolla hieman kasvanut.
6Täysitehoisessa eläkkeessä otetaan huomioon eläkettä määrättäessä tuleva aika, eli
eläketapahtuman ja vanhuuseläkeiän täyttämisen välinen aika. Vapaakirjaeläkkeeseen ei
liity tulevan ajan eläkeosaa.
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2000 muutos, jossa tämä tulevan ajan vaatimus poistettiin. Työttömyyseläkkee-
seen ei enää lisätty tulevan ajan eläkeosaa. Tulevan ajan karttuma kuitenkin lii-
tettiin työttömyyseläkkeen jälkeiseen vanhuuseläkkeeseen niillä eläkkeensaajilla,
joilla oli oikeus tulevaan aikaan.

Lainmuutosten vaikutus näkyy herkästi työttömyyseläkekannassa, koska sii-
nä vaihtuvuus on suuri. Työttömyyseläkeaika on lyhyt. Eläke alkaa aikaisintaan
60-vuotiaana ja päättyy vanhuuseläkkeeseen viimeistään 65-vuotiaana. Nopea
vaihtuvuus vaikuttaa myös siihen, ettei työttömyyseläkkeellä olleiden ja työttö-
myyseläkkeelle siirtyneiden eläketasossa ole suurta eroa.

Keskimääräinen osa-aikaeläke pienentynyt
Keskimääräinen osa-aikaeläke pieneni selvästi vuosikymmenen vaihteeseen asti.
Tämä koskee myös alkaneita eläkkeitä, sillä keskieläkkeessä ei ole suurta eroa
alkaneiden eläkkeiden ja kannan välillä (kuva 3.3). Tätä selittää se, että vaihtu-
vuus osa-aikaeläkkeensaajien joukossa on suuri lyhyen eläkeajan vuoksi. Vaihtu-
vuutta on lisännyt myös osa-aikaeläkkeen suosion kasvu. Vuosituhannen vaih-
teen molemmin puolin uusia osa-aikaeläkeläisiä on ollut runsaasti ja eläkekanta
on muuttunut nopeasti.

Myös muut tekijät vaikuttavat osa-aikaeläkkeen tasoon kuten se, kuinka ko-
koaikatyö muuttuu osa-aikatyöksi ja eläkeajaksi7. Osa-aikaeläke voi laskea siksi,
että eläke-ajan osuus vähenee ja työssäoloajan vastaavasti kasvaa. Vuonna 2001
toteutetun kyselytutkimuksen mukaan osa-aikatyön osuus aiemmin tehdystä ko-
kopäivätyöstä oli keskimäärin 54 prosenttia ja osuus vaihteli toimialoittain ja am-
mateittain varsin vähän (Takala 2004). Tämän osuuden muuttumisesta ei ole
käytettävissä seurantatietoa.

Myös osa-aikaeläkkeensaajien rakenteen muuttuminen vaikuttaa keskimää-
räisen osa-aikaeläkkeen tasoon. Selvä rakenteellinen muutos on todettu siinä,
että osa-aikaeläkkeen yleistyessä aikaisempaa suurempi osa eläkkeensaajista on
suorittavan työn tehtävissä. 1990-luvun alkupuolella toimihenkilöiden ja johtavas-
sa asemassa olevien osuus oli nykyistä suurempi (Takala 2001). Tuolloin osa-
aikaeläkkeen pohjana oleva ansiotulo oli tästä syystä keskimäärin suurempi kuin
nykyisin.
7 Osa-aikaeläkkeelle hakeutuva sopii työajan muutoksesta työnantajansa kanssa. Työ-
aika on keskimäärin vähintään 16 tuntia ja maksimissaan 28 tuntia viikossa. Ansioiden
alenema vaihtelee niin, että ansiot ovat 35�70 prosenttia aikaisemmasta ansiotasosta.
Osa-aikaeläke on 50 % kokoaikatyön ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta.
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Kuva 3.3.  Osa-aikaeläkkeensaajien keskimääräinen osa-aikaeläke vuo-
sina 1992�2005, euroa/kk vuoden 2005 rahana.

Julkisen ja yksityisen sektorin eläkkeiden ero kaventunut
tuntuvasti
Kuvasta 3.4 nähdään, että keskimääräinen vanhuuseläke julkisella sektorilla on
huomattavasti parempi kuin yksityisellä. Tämä koskee sekä eläkkeellä olevia
että eläkkeelle siirtyneitä. Kuvasta nähdään myös, että molemmilla sektoreilla
vanhuuseläkkeelle siirtyneiden eläketaso on korkeampi kuin vanhuuseläkkeellä
olleiden. Kolmanneksi voidaan panna merkille sektoreiden välisten eläke-erojen
merkittävä pieneneminen. Vanhuuseläkkeen taso on noussut nopeammin yksityi-
sellä kuin julkisella sektorilla ja erityisen ripeästi eläkkeelle siirtyneillä. Yksityisel-
tä sektorilta vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keskieläke kaksinkertaistui vuosina
1992�2005, kun se julkisella sektorilla nousi noin 10 prosenttia. Työeläkejärjes-
telmän kypsyminen selittää eläketason merkittävää nousua yksityisellä sektorilla
julkiseen verrattuna.

Kehitystä arvioitaessa on hyvä huomata, että julkisen sektorin eläkkeensaa-
jista yli puolet saa nykyisin eläkettä myös yksityiseltä sektorilta. Näiden henkilöi-
den osuus on kasvanut tuntuvasti 1990-luvun alusta lukien (ks. Hagfors ym. 2003,
80). Yksityisen sektorin eläkkeensaajista vajaa kolmannes saa eläkettä myös
julkiselta sektorilta. Sektoreiden välistä eläke-eroa on siten tasoittanut se, että
pelkän virkamiesuran tehneitä on aikaisempaa vähemmän.

Sektoreiden välisen eron taustalla on julkisen sektorin nopeutettu karttuma
(66 %:n eläke 30 vuodessa), mikä tuotti lyhyemmässä ajassa paremman eläketa-
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son. Tästä johtuva ero on kuitenkin häviämässä, sillä julkisen sektorin karttumis-
säännöt muutettiin vastaamaan yksityisalojen karttumissäännöksiä 1990-luvun puo-
livälissä. Muutoksen vähittäinen voimaantulo näkyy julkisen sektorin eläketason
alenemisena merkittävämmin vasta tulevaisuudessa.

Kuva 3.4. Työeläkkeensaajien keskimääräinen vanhuuseläke eläkesek-to-
rin1) mukaan vuosina 1992�2005, euroa/kk vuoden 2005 rahana.

1) Sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta eläkettä saaneet sisältyvät kummankin sektorin lukuihin.

Työeläke noussut ansiokehitystä nopeammin � vain
työkyvyttömyyseläke jäänyt jälkeen
Eläke suhteutettuna yleiseen ansiotasoon kertoo siitä, minkälainen on työeläk-
keensaajien eläketaso ammatissa toimivien tulotasoon verrattuna. Eläkkeelle siir-
tyneiden työeläkkeen suhteuttaminen yleiseen ansiotasoon kuvaa puolestaan sitä,
minkä tasoiselle eläkkeelle työeläkejärjestelmästä siirrytään. Keskieläkkeen osuus
ammatissa toimivien keskimääräisestä palkka- ja yrittäjätulosta on laskettu brut-
totuloista niin, että eläke- ja ansiotulo ovat kyseisen vuoden rahanarvossa. Tar-
kastelujakson keskiansiot perustuvat tulonjakotilaston tietoihin palkansaajien ja
yrittäjien ansiotuloista. Keskiansio kuvaa tarkasteltavan vuoden aikana vähin-
tään puoli vuotta työssä olleiden keskimääräistä palkka- ja yrittäjätuloa.
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Kuva 3.5. Työeläkkeensaajien keskimääräinen eläke vuosina 1992�2005
prosentteina kyseisen vuoden keskiansiosta8 eläkelajin mukaan.

Kuvasta 3.5 nähdään, että työeläkejärjestelmän vanhuuseläkkeen taso suhtees-
sa yleiseen ansiotasoon nousi tarkasteluvälillä ja erityisen nopeasti vanhuuseläk-
keelle siirtyneillä. Tarkastelujakson alussa eläkkeelle siirtyneiden keskieläke oli
reilun kolmanneksen ja lopussa noin puolet ammatissa toimivien keskiansioista.
Kaikkien vanhuuseläkkeensaajien keskieläke suhteessa keskiansioihin nousi huo-
mattavasti maltillisemmin. Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna vanhuuseläkkeen
suhteellinen taso on kuitenkin noussut tuntuvammin (Uusitalo 2005). Työeläk-
keensaajien keskimääräinen vanhuuseläke on nyt hieman yli 40 prosenttia keski-
ansioista.

Myös suhteellisen eläketason kehitystä arvioitaessa on hyvä huomata, että
vanhuuseläkekannan vaihtuvuus selittää suurimmaksi osaksi eläketason reaalis-
ta nousua ja siten myös eläketason nousua suhteessa ansioihin.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olleiden eläketaso suhteessa keskiansioon kääntyi
1990-luvun loppuvuosina selvään laskuun. Kaikkien työkyvyttömyyseläkkeen-
saajien keskieläke oli runsaat 40 prosenttia keskiansiosta vuonna 1992 ja selvästi
alle 40 prosentin vuonna 2005. Suhteellisen tason lasku johtuu siitä, että työky-
vyttömyyseläkkeen reaalinen taso nousi vain vähän ja nousu ajoittui tarkastelu-
jakson alkuvuosiin (ks. kuva 3.2). Ammatissa toimivien ansiotaso nousi sen si-
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8 Keskiansio perustuu tulonjakotilaston tietoon ammatissa toimivien keskimääräisistä
palkka- ja yrittäjätuloista. Ammatissa toimiviin kuuluvat vähintään puoli vuotta työssä
olleet henkilöt.
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jaan koko tarkastelujakson ajan. Poikkeuksena on vuosi 1993, jolloin keskiansio
hieman laski. Tämä näkyy eläkkeiden suhteellisen tason nousuna kaikissa eläke-
muodoissa ja erityisen selvänä nousuna alkaneissa eläkkeissä.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden eläketaso suhteessa keskiansioon ale-
ni tarkasteluvälillä tuntuvimmin. 1990-luvun alkupuolella työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneiden keskieläke oli puolet ammatissa toimivien keskiansioista ja 2000-lu-
vun puolivälissä enää kolmanneksen. Taso aleni nopeasti 1990-luvun alkupuolel-
la, mutta lievemmin vuosikymmenen lopulla ja 2000-luvulla. Pääasiallisena syynä
tason laskuun ovat edellä mainitut tekijät, työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan
oikeuteen tehdyt heikennykset ja yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan korotuk-
set ja eläkemuodon lakkauttaminen eläkeuudistuksessa. Yksilölliselle varhaiseläk-
keelle siirtyneiden määrän väheneminen merkitsi myös täysitehoisten eläkkeiden
määrän ja osuuden merkittävää laskua. Myös varsinaisissa työkyvyttömyyseläk-
keissä täysitehoisten eläkkeiden osuus aleni jonkin verran 1990-luvun lopulla, muttei
enää 2000 -luvulla. Mainitut muutokset näkyvät välittömämmin eläkkeelle siirty-
neiden eläketasossa ja viiveellä ja lievempinä eläkekannassa.

Työttömyyseläkkeellä olleiden keskieläke suhteessa keskiansioihin nousi vuo-
sikymmenen vaihteeseen asti, mutta kääntyi 2000-luvulla laskuun. Työttömyys-
eläkkeen reaalinen taso ei ole viime vuosina juurikaan noussut (ks. kuva 3.2),
mikä selittää suhteellisen tason laskua. Alenevasta suunnasta huolimatta työttö-
myyseläkkeen taso suhteessa ansiotasoon on nyt hieman korkeampi kuin tarkas-
telujakson alussa. Keskimääräinen työttömyyseläke ylittää selvästi 40 prosentin
tason, kun se tarkastelujakson alussa jäi sen alle. Alkaneiden työttömyyseläkkei-
den suhteellisen tason kehitys on seurannut melko tarkkaan tason kehitystä elä-
kekannassa lukuun ottamatta 1990-luvun alkua. Tuolloin työttömyyseläkkeelle
siirtyneet ovat jääneet työttömiksi 1980-luvun korkeasuhdanteen aikana, ja taus-
talla voi olla rakenteellisia eroja verrattuna myöhemmin työttömyyseläkkeelle siir-
tyneisiin.

Työeläkkeen merkitys omaeläkkeessä kasvanut
Kuvassa 3.6 tarkastellaan omaeläketuloa kansaneläke mukaan luettuna. Oma-
eläkkeensaajissa ovat tässä mukana myös pelkän kansaneläkkeensaajat. Kan-
saneläkkeen merkitys omaeläkkeessä muuttui ratkaisevasti vuonna 1996, jolloin
kansaneläkkeestä tuli kokonaan työeläkevähenteinen. Kuvasta 3.1 nähtiin, että
lainmuutoksen tultua täysimääräisesti voimaan vuonna 2001 kansaneläkkeen-
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saajien määrä putosi lähes miljoonasta eläkkeensaajasta noin 640 000 eläkkeen-
saajaan.

Kuvasta 3.6 nähdään, että kansaneläkkeen osuus keskimääräisestä omaeläk-
keestä pieneni tarkastelujaksolla noin kolmasosasta vajaaseen viidennekseen.
Osuuden pieneneminen johtui pohjaosan poistumisen lisäksi työeläkkeiden tason
noususta. Työeläkejärjestelmän vähittäinen kypsyminen, ansiotason kohoaminen
ja työurien piteneminen naisten lisääntyneen työssäkäynnin johdosta nostivat työ-
eläkkeen tasoa ripeästi. Kansaneläkkeen merkitys työeläkettä täydentävänä tu-
lona on ollut työeläkejärjestelmän hitaan kypsymisen vuoksi suuri. Kansaneläk-
keen rooli tässä merkityksessä on kuitenkin nopeasti pienentynyt. Siitä on muo-
dostunut yhä selvemmin työmarkkinoiden ulkopuolella olevien tai vain lyhyen ai-
kaa ansiotyötä tehneiden peruseläke.

Kuva 3.6. Keskimääräisen omaeläkkeen jakautuminen työ-, kansan- ja
SOLITA�eläkkeeseen vuosina 1992�2005, euroa/kk vuoden 2005 rahana.

3.3 Täysi kansaneläke

Eläketason kohoamisesta kertoo myös se, että täyden kansaneläkkeen saajien
määrä väheni tarkasteluvälillä merkittävästi, lähes 180 000 henkilöstä vajaaseen
100 000 henkilöön. Kaikista omaeläkkeensaajista 8 prosenttia sai täyttä kansan-
eläkettä vuonna 2005, kun osuus vuonna 1992 oli 14 prosenttia.
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Kuvasta 3.7 ilmenee myös, että täyden kansaneläkkeen varassa eläviä on eniten
vanhuuseläkeikäisten joukossa. Heidän määränsä kuitenkin väheni nopeasti.
Kaikista täyden kansaneläkkeen saajista kaksi kolmasosaa oli 65 vuotta täyttä-
neitä tarkastelujakson alussa ja lopussa noin puolet. Nuoremmissa ikäryhmissä
täyden kansaneläkkeen saajien määrä muuttui tarkasteluvälillä vain vähän. Alle
65-vuotiaiden täyden kansaneläkkeen saajien määrä näyttää vakiintuneen run-
saaseen 50 000 eläkkeensaajaan.

Kuvasta 3.7 on lisäksi pantava merkille täyden kansaneläkkeen varassa elä-
vien naisten määrän tuntuva lasku. Vuonna 2005 täyttä kansaneläkettä saavia
naisia oli 74 000 vähemmän kuin tarkastelujakson alussa. Heidän määränsä vä-
heni lähes samaa tahtia kuin täyden kansaneläkkeen saajien määrä 65 vuotta
täyttäneiden keskuudessa. Kuva kertoo vanhuuseläkeikäisten naisten eläketa-
son kohoamisesta. Muutoksen taustalla on ennen kaikkea naisten lisääntynyt työs-
säkäynti. Täyttä kansaneläkettä saavia miehiä on naisiin verrattuna vähän. Myös
heidän määränsä väheni tarkastelujaksolla, mutta vain noin 6 000 henkilöllä.

Kuva 3.7. Täyden kansaneläkkeen saajat iän ja sukupuolen mukaan vuo-
sina 1990�2005.

Täyden kansaneläkkeen reaaliarvo kehittynyt likimain samoin
kuin työeläkkeiden
Kuvasta 3.8 ilmenee, että täyden kansaneläkkeen saajien eläketurva parani hi-
taammin kuin työeläkkeensaajien. Täysi kansaneläke nousi kuitenkin lähes yhtä
paljon kuin eläkeikäisten TEL -indeksi, joka nousi noin neljä prosenttia nykymuo-
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toisen TEL -indeksin voimassaoloaikana9 vuosina 1996�2005. Täysi kansanelä-
ke nousi tällä aikavälillä likimain yhtä paljon.  Vuosien 2001 ja 2005 tasokorotuk-
set nostivat kansaneläkkeen reaalitasoa.

Täyden kansaneläkkeen taso on jäänyt jälkeen ansiokehityksestä. Tarkaste-
lujakson alussa täysi kansaneläke oli 26 prosenttia ja lopussa 20 prosenttia pal-
kansaajien keskipalkasta. Täyden kansaneläkkeensaajat eivät ole päässeet sa-
massa määrin osallisiksi hyvinvoinnin kasvusta. Eri asia on, onko oikein verrata
täyden kansaneläkkeen kehitystä palkansaajien keskiansioiden kehitykseen. Kan-
saneläkkeen indeksikorotusten tavoitteena on vastata hintatason nousua. Työ-
eläkkeessä ansiokehitys sen sijaan vaikuttaa viidenneksen painoarvolla eläkkei-
den tarkistuksissa.

Kuva 3.8. Eräiden indeksien ja täyden kansaneläkkeen reaalimuutos vuo-
sina 1990�2005, 1990=100

3.4 Kokonaiseläke

Kokonaiseläke noussut viidenneksellä
Kokonaiseläkkeen tarkastelussa ovat mukana kaikki omaeläkkeensaajat, myös
pelkän kansaneläkkeen saajat. Kuvassa 3.9 tarkastellaan kokonaiseläkettä, jo-
hon omaeläkkeen (työ- ja kansaneläkkeen) lisäksi sisältyy myös mahdollinen
perhe-eläke. Keskimääräinen kokonaiseläke nousi 960 eurosta 1 160 euroon kuu-
kaudessa, eli keskieläke nousi reaalisesti viidenneksellä vuosina 1992�2005. Elä-
9 Ks. edellä alaviite 4.
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kelajeittain kokonaiseläkkeen reaalikasvu kuitenkin vaihtelee, vaikka eläketaso
vuonna 1992 on osa-aikaeläkettä lukuun ottamatta eri eläkelajeissa jokseenkin
sama, hieman alle 1 000 euroa kuukaudessa.

Kuva 3.9. Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke eläke-
lajeittain (pl. erityiseläkkeet) vuosina 1992�2005, euroa/kk vuoden 2005
rahana.

Vanhuuseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke nousi tarkasteluajanjak-
solla reaalisesti runsaalla 200 eurolla kuukaudessa eli noin viidenneksellä. Myös
tässä on huomattava, että kokonaiseläkkeen tason nousu johtuu suureksi osaksi
eläkekannan vaihtuvuudesta, alkaneiden vanhuuseläkkeiden korkeammasta ja
päättyneiden eläkkeiden matalammasta tasosta eläkekannan tasoon verrattuna.

Kaikkien vanhuuseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke on noussut
selvästi vähemmän kuin työeläkkeensaajien vanhuuseläke (ks. kuva 3.2). Tähän
vaikuttavat pelkän kansaneläkkeensaajien kuuluminen tarkastelun piiriin ja työ-
ja kansaneläkkeen indeksitarkistuksista johtuvat erot. Näistä eroista huolimatta
keskimääräinen kokonaiseläke oli vuonna 2005 (n. 1 200 euroa/kk) viidenneksen
suurempi kuin työeläkkeensaajien keskimääräinen vanhuuseläke (n. 1 000 eu-
roa/kk).

Kuvasta 3.9 nähdään, että työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen
kokonaiseläke nousi tarkastelujaksolla hyvin vähän, hieman alle 1 000 eurosta
hiukan yli 1 000 euroon kuukaudessa. Kokonaiseläkkeen hidas nousu selittyy
työeläkkeenä maksetun työkyvyttömyyseläkkeen vähäisestä noususta vuosina
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1992�2005. Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden tuntuva lasku hillitsi tason
nousua eläkekannassa (ks. kuva 3.2). Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden elä-
ketason alenemisen syitä käsiteltiin edellä työeläkkeen tarkastelun yhteydessä.

Kuvasta 3.9 voidaan lisäksi panna merkille, että työttömyyseläkkeensaajien
keskimääräinen kokonaiseläke on ollut koko tarkastelujakson ajan lähes saman-
suuruinen kuin vanhuuseläkkeensaajien. Siten kokonaiseläke on noussut reaali-
sesti saman verran, hieman yli 200 eurolla kuukaudessa. Vanhuus- ja työttö-
myyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke oli vuonna 2005 noin 1 200
euroa kuukaudessa.

Osa-aikaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke aleni tarkastelujak-
solla noin 700 eurosta vähän alle 600 euroon kuukaudessa. Syitä eläketason las-
kuun on useita ja niitä käsiteltiin lähemmin työeläkettä koskevan tarkastelun yh-
teydessä. Osa-aikaeläkkeensaajien kokonaiseläke on vain hieman korkeampi kuin
työeläkkeenä maksettava keskimääräinen osa-aikaeläke (ks. kuva 3.3). Tämä
johtuu siitä, että osa-aikaeläkkeensaajalle ei makseta muuta omaeläkettä osa-
aikaeläkkeen ohessa. Tasoa nostavat yksistään leskeneläkkeet. Kansaneläkettä
ei myönnetä osa-aikaeläkkeenä.

Sukupuolten välinen eläke-ero kaventunut
Kokonaiseläkkeen tasossa ja rakenteessa on sukupuolten välillä merkittäviä ero-
ja. Kuvasta 3.10 nähdään, että naisten kokonaiseläke on noin 300 euroa pienem-
pi kuin miesten kokonaiseläke ja euromääräinen ero on pysynyt samana koko
tarkastelujakson ajan. Suhteellisesti ero on kuitenkin supistunut, sillä naisten elä-
ketaso on noussut ripeämmin kuin miesten. Ero kokonaiseläkkeessä kaventui
neljällä prosenttiyksiköllä. Vuonna 2005 naisten eläke oli 78 prosenttia miesten
eläkkeestä.

Kuvasta käyvät esiin myös erot eläkkeen rakenteessa. Naisilla työeläkkeen
osuus kokonaiseläkkeestä on huomattavasti pienempi kuin miehillä, mutta osuus
on kasvanut naisilla nopeammin. Työssäkäynnin lisääntyminen ja työurien pite-
neminen on nostanut naisten työeläkkeen tasoa vauhdikkaasti. Kansaneläkkeen
osuus kokonaiseläkkeessä on tästä syystä supistunut tuntuvammin naisilla kuin
miehillä. Myös täyden kansaneläkkeen saajien määrän tuntuva väheneminen tar-
kastelujaksolla koski suureksi osaksi vanhuuseläkeikäisiä naisia (kuva 3.7), mikä
näkyy naisilla kansaneläkkeen osuuden pienenemisenä. Kansaneläke on kuiten-
kin naisilla yhä selvästi merkittävämpi eläketulon lähde kuin miehillä.
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Kuva 3.10. Omaeläkkeensaajien keskimääräisen kokonaiseläkkeen jakau-
tuminen omaeläke ja perhe-eläkeosuuksiin vuosina 1992�2005, euroa/kk
vuoden 2005 rahana.

Kuvasta 3.10 voidaan lisäksi panna merkille sukupuolten erot perhe-eläkkeessä
ja niin sanotussa SOLITA �eläkkeissä. Sotilasvamma-, liikenne- ja tapaturmava-
kuutuseläkkeillä on merkitystä vain miesten kokonaiseläkkeessä. Naisten keski-
määräisessä kokonaiseläkkeessä näiden määrä on hyvin pieni. Perhe-eläkkees-
sä tilanne on toinen. Perhe-eläkkeen osuus naisten kokonaiseläkkeestä on 13
prosenttia ja miesten eläkkeestä alle prosentin. Eron taustalla vaikuttaa lesken-
eläkkeeseen tehtävä eläkesovitus, joka pienentää enemmän mies- kuin naisleski-
en perhe-eläkettä. Eläkesovituksessa lesken oma työeläke otetaan leskeneläk-
keen määrässä huomioon. Eläkesovitus vie leskeneläkkeen kokonaan useammin
mies- kuin naisleskillä.

Kokonaiseläke noussut eniten vanhimmissa ikäryhmissä
Kuvassa 3.11 tarkastellaan kokonaiseläkkeen keskimääräisen tason muutosta
eri-ikäisillä eläkkeensaajilla. Eniten eläketaso parani vanhimmissa ikäryhmissä.
75 vuotta täyttäneiden keskimääräinen kokonaiseläke nousi tarkasteluvälillä 24
prosenttia ja 65�74-vuotiaiden eläke 28 prosenttia. Nuoremmissa ikäryhmissä
kokonaiseläke nousi selvästi hitaammin. Poikkeuksena on 45�54-vuotiaiden ikä-
ryhmä, jolla kokonaiseläke tarkasteluvälillä reaalisesti aleni.

93     95     97    99    01     03     05        93     95    97     99    01     03    05        

Työeläke Kansan-
eläke

SOLITA-
eläke Perhe-eläke

Omaeläke:

�/kk

Miehet                                                   Naiset
1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0



6 7ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo

Kuva 3.11. Omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke) keskimääräinen koko-
naiseläke ikäryhmittäin vuosina 1992�2005, euroa/kk vuoden 2005 raha-
na.

Monet tekijät ovat vaikuttaneet vanhuuseläkeikäisten kokonaiseläketason nope-
aan nousuun, työeläkejärjestelmän kypsyminen, ansiotason yleinen paraneminen
ja naisten työssäkäynnin lisääntyminen. Vanhuuseläkekannan vaihtuvuus selittää
osaltaan eläketason nousua. Tarkastelujaksolla vanhuuseläkkeelle siirtyneiden
eläketaso on parempi kuin kaikkien vanhuuseläkkeensaajien ja merkittävästi pa-
rempi kuin päättyneiden vanhuuseläkkeiden keskimääräinen taso. Lisäksi on pan-
tava merkille se, että vanhuuseläkkeensaajista suurin osa on naisia (vuonna 2005
60 %). Täyttä kansaneläkettä saavien vanhuuseläkeikäisten naisten määrä vä-
heni tarkastelujaksolla radikaalisti (ks. kuva 3.7), ja työeläkettä saavien naisten
osuus vastaavasti kasvoi. Siten TEL�indeksiin sidottujen vanhuuseläkkeiden
määrä ja osuus kasvoi tuntuvasti. Myös tämä nopeutti eläketason nousua van-
himmissa ikäryhmissä.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna keskimääräinen kokonaiseläke on suurin 55�64-
vuotiailla, mutta tarkastelujakson lopussa 65�74-vuotiaiden kokonaiseläke on
samaa tasoa, hieman yli 1 200 euroa kuukaudessa. Kokonaiseläke on matalin
nuorilla työkyvyttömyyseläkkeen saajilla. Alle 45-vuotiaiden keskieläke on noin
700�800 euroa kuukaudessa, eikä kokonaiseläkkeen taso ole merkittävästi nous-
sut näissä ikäryhmissä. Nuorissa ikäryhmissä kansaneläkkeen osuus kokonais-
eläkkeestä on merkittävä, sillä nuorten eläkkeensaajien joukossa on paljon pel-
kän kansaneläkkeen saajia. Tämä näkyy kokonaiseläkkeen matalassa tasossa ja
tason hitaassa nousussa.
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Kokonaiseläke suhteessa ansiotasoon pysynyt samana �
poikkeuksena työkyvyttömyyseläke
Kuvasta 3.12 voidaan havaita, että eläkkeensaajien keskimääräinen kokonais-
eläke suhteessa keskiansioon on pysynyt tarkasteluvälillä noin 50 prosentin ta-
solla. Kokonaiseläkkeen suhteellisen tason hienoinen lasku johtuu työkyvyttö-
myyseläkkeistä. Niiden taso suhteessa keskiansioon on alentunut, mutta van-
huus- ja työttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläkkeen suhteellinen taso on pysy-
nyt 50 prosentissa koko tarkastelujakson ajan. Siten eläketaso on näissä noussut
likipitäen samaa tahtia ansiokehityksen kanssa.

Myös suhteellisen eläketason säilymistä arvioitaessa on huomattava, että sii-
hen on vaikuttanut ennen muuta eläkekannan vaihtuvuus, alkaneiden eläkkeiden
korkeampi ja päättyneiden eläkkeiden matalampi taso eläkekannan tasoon ver-
rattuna. Kuva ei siis kerro jonakin ajankohtana eläkkeellä olleiden eläketason
kehityksestä suhteessa ansioiden kehitykseen.

Kansan- ja perhe-eläkkeen huomioon ottaminen kokonaiseläkkeessä nostaa
vanhuus- ja työttömyyseläkkeensaajien keskimääräisen eläketulon 50 prosenttiin
keskiansiosta. Kuvasta 3.5 voitiin todeta, että työeläkkeensaajien keskimääräi-
nen vanhuus- ja työttömyyseläke oli hieman yli 40 prosentin tasoa.

Kuva 3.12.  Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke vuosina
1992�2005 prosentteina kyseisen vuoden keskiansiosta eläkelajin mukaan.
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Kuvasta 3.12 voidaan lisäksi panna merkille, että työkyvyttömyyseläkkeensaaji-
en keskimääräinen kokonaiseläke suhteessa keskiansioihin aleni selvästi tarkas-
teluvälillä. Kokonaiseläkkeen suhteellisen tason lasku on kuitenkin lievempää kuin
työeläkkeensaajien eläketason lasku (vrt. kuva 3.5). Keskimääräinen kokonais-
eläke oli vuonna 2005 yli 40 prosenttia keskiansiosta, kun työeläkkeensaajien
keskimääräinen työkyvyttömyyseläke jäi selvästi alle 40 prosentin.
   Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketason alenemisen syitä käsiteltiin tarkem-
min edellä. Varhaiseläkkeisiin tehdyt monet muutokset, yksilöllisten varhaiseläk-
keiden väheneminen ja täysitehoisten eläkkeiden osuuden tuntuva pieneneminen
alensivat huomattavasti alkaneiden eläkkeiden reaalista tasoa. Tämä muutos
välittyy hitaasti eläkekannan tasoon. Sen sijaan suhteellisen tason laskussa tämä
näkyy nopeasti siitä syystä, että työkyvyttömyyseläkkeen reaalinen taso pysyi
tarkastelujaksolla melko vakaana lukuun ottamatta alkuvuosien vähäistä nousua.
Työkyvyttömyyseläkkeen taso jäi siten jälkeen ammatissa toimivien ansiotason
kehityksestä.

Kokonaiseläketulon siirtymä alemmista ylempiin tuloluokkiin
tasainen
Kuvassa 3.13 on kuvattu kokonaiseläkkeen jakautuminen kymmeneen tuloluok-
kaan vuosina 1992 ja 2005. Kokonaiseläkkeen reaalinen nousu näkyy alimpiin
tuloluokkiin kuuluvien eläketulojen osuuden merkittävänä laskuna. Alle 800 eu-
roa kuukaudessa eläkettä saavien osuudet ovat huomattavasti pienentyneet. Kun
tarkastelujakson alussa näihin kolmeen alimpaan tuloluokkaan kuului noin puolet
eläkkeensaajista, lopussa enää noin neljäsosa. Pientä eläkettä saavia on erityi-
sesti vanhuuseläkeikäisten naisten ja nuorten työkyvyttömyyseläkeläisten jou-
kossa. Merkittävää myönteistä kehitystä todettiin siinä, että täyttä kansaneläket-
tä saavien vanhuuseläkeikäisten naisten määrä pieneni huomattavasti tarkaste-
lujakson aikana (ks. kuva 3.7). Siirtymät tulojakauman alimmissa luokissa koske-
vat useammin naisia kuin miehiä muun muassa siitä syystä, että naisten lisäänty-
nyt ansiotyö on nostanut naisten työeläkettä ja myös kokonaiseläkettä ripeämmin
kuin miesten (ks. kuva 3.10).

Kuvasta 3.13 nähdään myös, että siirtymä ylempiin tuloluokkiin on ollut melko
tasainen. Neljään keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvien, 800�1 599 euroa elä-
kettä kuukaudessa saavien osuudet kasvoivat tasaisesti. Myös kolmeen ylim-
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pään tuloluokkaan kuuluvien osuuksissa on selvää kasvua. Eläketulon jakautu-
mista tarkastellaan lähemmin seuraavassa jaksossa.

Kuva 3.13. Omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläkkeensaajat) kokonais-
eläkkeen prosenttijakauma vuosina 1992 ja 2005, euroa/kk vuoden 2005
rahana.

3.5 Eläketulojen erot

Seuraavassa tarkastellaan lakisääteisten eläketulojen jakautumista kokonaiseläk-
keen suuruuden mukaan muodostetuissa ryhmissä. Tarkastelusta on jätetty pois
omaeläkkeensaajat, jotka eivät asu Suomessa tai saavat osa-aikaeläkettä. Lisä-
edellytyksenä on, että kokonaiseläkkeen täytyy olla vähintään alimman täyden
kansaneläkkeen verran (427,73 euroa/kk vuonna 2005)10. Tarkastelujakson ai-
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10 Tämä euromääräinen alaraja on aineiston merkittävin rajaus. Rajauksen perusteella
aineistosta on karsittu vuosittain 30 000�50 000 eläkkeensaajaa. Raja-arvon asettamista
puoltaa se, että normaalisti eläkkeensaajalle maksetaan vähintään tuon alarajan verran
eläkettä, joskin siihen on poikkeuksia. Näissä tapauksissa saatetaan maksaa jotakin muuta
etuutta. Karsiutuneiden joukosta on tunnistettavissa ainakin kolme perustyyppiä: lai-
tosväestö, maahanmuuttajat ja rekisteripuutteet. Laitosväestöllä tarkoitetaan eläkkeen-
saajia, jotka ovat pitkäaikaisesti jossakin laitoksessa (sairaalassa, vanhainkodissa yms.).
Maahanmuuttajilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka eivät saa täyttä kansaneläkettä, koska
eivät ole asuneet Suomessa riittävän pitkään. Tällaisia ovat mm. inkeriläiset paluumuut-
tajat. Rekisteripuutteet viittaavat henkilöihin, joilta puuttuu eläketietoja joistakin käyte-
tyistä rekistereistä. Yhtenä syynä tähän on, että tiedot kirjautuvat eri rekistereihin hie-
man eriaikaisesti
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kana lopullisen aineiston henkilömäärä on noussut 1 050 000 eläkkeensaajasta
1 180 000 eläkkeensaajaan. Kasvua on siis yli 10 prosenttia.

Omaeläkkeensaajat jaetaan ensin eläketulojen suuruuden perusteella kym-
meneen yhtä suureen osaan eli desiiliin11. Sitten verrataan eri desiilien kokonais-
eläkkeitä. Jos tulonjako on täysin tasainen, kukin eläketulodesiili saa kymmenes-
osan eläkkeistä. Mitä suurempi on tulonjaon yläpäässä olevien desiilien osuus
eläkkeistä, ja mitä pienempi on tulonjaon alapäässä olevien desiilien osuus, sitä
epätasaisemmin eläketulot jakautuvat. Tarkastelu koskee vuosien 1992�2005 lo-
pussa voimassa olleita kokonaiseläkkeitä. Desiilien tulotason tarkastelua varten
eri vuosien eläkkeet on muunnettu vuoden 2005 tasolle elinkustannusindeksin
avulla.

Taulukossa 3.1 on esitetty eri desiilien rajamäärät ja keskimääräiset koko-
naiseläkkeet vuonna 2005. Eläkkeensaaja kuului alimpaan desiiliin, jos eläketulo
oli alle 641 euroa kuukaudessa. Näiden pienimpien eläkkeiden saajien keskimää-
räinen kokonaiseläke oli 559 euroa. Samaan aikaan täysi kansaneläke oli 427,73�
505,24 euroa kuntakalleusluokasta ja aviosäädystä riippuen. Siten pelkkää kan-
saneläkettä saavat ja hyvin pientä työeläkettä saavat kuuluivat tähän alimpaan
eläketulodesiiliin. Toiseen desiiliin kuuluvat eläkkeensaajat saivat kansaneläkkeen
lisäksi myös työeläkettä.

Taulukko 3.1.  Eläketulojen desiilien rajamäärät ja keskimääräiset koko-
naiseläkkeet euroa/kk vuonna 2005.

Desiili Desiilirajat euroa/kk Keskieläke euroa/kk

I � 641 559
II 641 � 746 697
III 746 � 834 790
IV 834 � 917 876
V 917 � 1 011 963
VI 1 011 � 1 129 1 067
VII  1 129 � 1 283 1 202
VIII 1 283 � 1 501 1 384
IX 1 501 � 1 888 1 671
X 1 888 � 2 581
Kaikki � 1 179

.

11 Koska vuonna 2005 oli omaeläkkeensaajia 1,2 miljoonaa, jokaisessa aineiston desiilis-
sä on 120 000 eläkeläistä
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Vuonna 2005 mediaanieläke eli 50 prosentin tuloraja oli 1 011 euroa kuukaudes-
sa. Puolet eläkkeensaajista sai siis tätä pienempää eläkettä. Eläkkeiden keskiar-
vo on ollut koko tarkastellun aikavälin varsin lähellä seitsemännen desiilin keski-
eläkettä (kuva 3.14).

Kuva 3.14. Eläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke desiileittäin
vuosina 1992�2005, euroa/kk vuoden 2005 rahana.

Vuonna 2005 ylimmän desiilin eli korkeinta eläkettä saavan kymmeneksen keski-
eläke oli vajaat 2 600 euroa kuukaudessa. Keskieläke oli tässä joukossa 900
euroa suurempi kuin toiseksi ylimmässä desiilissä.

Kuvasta 3.14 nähdään, että kaikkien eläketulodesiilien keskieläkkeet ovat 1990-
luvun alusta lähtien reaalisesti nousseet. Euromääräinen nousu on ollut sitä suu-
rempaa, mitä ylemmästä desiilistä on kyse. Eläkkeiden erot ovat siten euroilla
mitaten kasvaneet. Vaikka eläkkeensaajien kahden suurituloisimman desiilin saama
euromääräinen eläkkeiden kasvu on ollut huomattavaa, myös alimpien desiilien
eläkkeet ovat nousseet.

Eläkkeiden kehityksestä saa selkeämmän käsityksen kuvasta 3.15, johon on
laskettu eri desiilien keskimääräisten kokonaiseläkkeiden prosentuaalinen reaali-
kasvu. Eläkkeiden prosentuaalinen kasvu on ollut voimakkainta desiileissä II�
VII, 21 prosentin luokkaa. Niiden väliset erot ovat pieniä, minkä vuoksi kuvassa
on esitetty vain tämän ryhmän vuotuinen keskiarvo. Keskieläkkeen nousuvauhti
on ollut alle 19 prosenttia vuosien 1992 ja 2005 välisenä aikana. Samaan aikaan
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alimman eläketulodesiilin keskieläke on noussut 18 prosenttia, kun ylimmän de-
siilin nousu on jäänyt 13 prosentin tasolle.

Kuva 3.15.  Eläkkeensaajien keskimääräisen kokonaiseläkkeen prosentu-
aalinen muutos desiileittäin vuosina 1992�2005, vuoden 2005 rahana
(1992=100).

Ylimmässä desiilissä keskieläkkeen suhteellinen muutos on siis ollut pienin ja
alimmassa toiseksi pienin. Seuraavina ovat desiilit IX ja VIII tässä järjestykses-
sä. Muiden desiilien kehitys on ollut varsin yhtenäinen.

Tulonjaosta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä suhteellisia tuloeroja. Tämän mu-
kaisesti eläketulojen jakautumista tutkitaan laskemalla eri desiilien saamia osuuk-
sia kaikista eläkkeistä (kuva 3.16). Tällöin on kysymys siitä, miten eläketulo ja-
kautuu eri desiilien kesken.

Kuvassa 3.16 on esitetty kunkin desiilin saama osuus kaikista eläketuloista.
Pienituloisin 50 prosenttia eläkkeensaajista saa kolmanneksen maksetuista eläk-
keistä12 ja suurituloisin 50 prosenttia vastaavasti saa kaksi kolmannesta.  Kor-
keinta eläkettä saava kymmenesosa saa yli viidesosan eläketulosta. Vastaavasti
pienintä eläkettä saava viidesosa saa kymmenesosan eläketulosta.

Eläketulon jakautuminen on tullut hieman tasaisemmaksi vuosina 1992�2005.
Muiden desiilien osuudet koko eläketulosta ovat pysyneet melko samanlaisina,
mutta suurimman eläketulodesiilin saama osuus eläkkeistä on laskenut prosent-
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tiyksikön verran. Eläketulon jakauma on selvästi tasaisempi kuin ammatissa toi-
mivien tuotannontekijätulojen jakauma (ks. tulonjakotilasto 2004, taulukko 21 b).

Kuva 3.16. Eläkkeensaajien eri desiilien saama osuus eläketulosta 1992�2005.

3.6 Yhteenveto

Eläkkeensaajien kokonaiseläke nousi reaalisesti keskimäärin viidenneksellä vuo-
sina 1992�2005, mutta eläkkeiden reaalikehitys vaihteli eläkelajeittain. Vanhuus-
eläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke nousi tarkasteluvälillä noin 1 000
eurosta 1 200 euroon kuukaudessa. Vanhuuseläkkeen taso nousi lähes samaa
vauhtia kuin ammatissa toimivan väestön tulotaso. Keskimääräinen vanhuuselä-
ke oli likimain puolet keskiansioista koko tarkastelujakson ajan. Työttömyyseläk-
keensaajien keskimääräinen kokonaiseläke oli samantasoinen kuin vanhuuseläk-
keensaajien. Myös työttömyyseläke seurasi siten ansiotason kehitystä.

Eläkkeiden reaalinen nousu selittyy suurimmaksi osaksi eläkekannan vaihtu-
vuudella ja pieneltä osaltaan indeksitarkistuksista. Vuoden 2005 vanhuuseläk-
keensaajista kaksi kolmesta siirtyi vanhuuseläkkeelle tarkastelujakson aikana, joka
kolmas oli eläkkeellä jo vuonna 1992. Alkaneiden vanhuuseläkkeiden keskimää-
räinen taso oli selvästi korkeampi kuin eläkekannan taso johtuen työeläkejärjes-
telmän vähittäisestä kypsymisestä, ansiotason yleisestä kohoamisesta ja naisten
työssäkäynnin lisääntymisestä. Näistä syistä myös päättyneiden vanhuuseläk-
keiden keskimääräinen taso oli eläkekannan tasoa alempi.
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Työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläke nousi reaalisesti hyvin vähän.
Keskimääräinen kokonaiseläke pysyi tarkastelujaksolla noin 1 000 euron tasolla.
Tästä johtuen työkyvyttömyyseläke jäi tarkastelujaksolla jälkeen ansiokehityk-
sestä varsinkin, kun ammatissa toimivien ansiotason nousu nopeutui 1990-luvun
puolivälistä lähtien. Eläketason nousua eläkekannassa hillitsi työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyneiden eläketason tuntuva lasku. Tämä johtui varhaiseläkkeisiin
tehdyistä muutoksista, tulevan ajan oikeuden heikennyksistä ja yksilöllisen var-
haiseläkkeen ikärajan korotuksista ja eläkemuodon lakkauttamisesta eläkeuudis-
tuksessa. Tason laskuun vaikutti myös se, että täysitehoisten eläkkeiden määrä
ja osuus alkaneissa työkyvyttömyyseläkkeissä aleni ja vapaakirjaeläkkeiden osuus
vastaavasti kasvoi tarkastelujaksolla merkittävästi.

Merkillepantavin kansaneläkettä koskenut muutos tarkasteluvälillä oli kansan-
eläkkeen muuttaminen kokonaan työeläkevähenteiseksi. Kansaneläkkeensaaji-
en määrä väheni lähes miljoonasta eläkkeensaajasta noin 640 000 eläkkeensaa-
jaan. Kansaneläkkeen pohjaosan poistuminen yhdessä työeläkkeiden tason nou-
sun kanssa leikkasi kansaneläkkeen määrää keskimääräisessä omaeläkkeessä.
Kansaneläkkeen osuus omaeläkkeestä pieneni noin kolmanneksesta vajaaseen
viidennekseen.
Kansaneläkkeen osuus omaeläkkeestä supistui naisilla enemmän kuin miehillä
siitä syystä, että työeläkkeen taso nousi naisilla hieman nopeammin. Naisten työ-
eläketason paraneminen näkyi havaittavimmin siinä, että täyttä kansaneläkettä
saavien naisten määrä pieneni tarkasteluvälillä noin 74 000 henkilöllä ja miesten
määrä 6 000 henkilöllä. Täyden kansaneläkkeen saajien väheneminen koski lä-
hes yksinomaan 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Kokonaiseläke nousi tarkaste-
luvälillä nopeimmin juuri vanhuuseläkeikäisillä.

Naisten työeläkkeiden hieman nopeampi nousu miehiin verrattuna merkitsi
myös sitä, että sukupuolten välinen eläke-ero supistui muutamilla prosenttiyksi-
köillä. Naisten kokonaiseläke on nyt keskimäärin 78 prosenttia miesten koko-
naiseläkkeestä. Kokonaiseläkkeen euromääräinen ero pysyi kuitenkin tarkaste-
lujaksolla lähes samana, noin 300 eurossa kuukaudessa.

Vuosien 1992 ja 2005 välisenä aikana eläketulojen erot ovat hieman kaventu-
neet. Eläketulo on noussut suhteellisesti eniten desiileissä II�VII ja vähiten ylim-
mässä desiilissä. Kaiken kaikkiaan eläketulot jakautuvat tasaisemmin kuin am-
matissa toimivien tulot.
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Arto Laesvuori

4 Eläkeläisten brutto- ja nettotulot

Edellisessä artikkelissa tarkasteltiin eläkkeiden reaalikasvua ja niiden jakaumien
kehitystä. Kyse oli bruttoeläkkeistä. Tässä artikkelissa tulokäsitettä on laajen-
nettu koskemaan myös eläkeläisten saamia muita kuin eläketuloja ja verotuksen
vaikutus käytettävissä oleviin tuloihin on otettu huomioon. Tulotiedot ovat nimel-
lishintaisia. Päähuomio on eläkeläisten brutto- ja nettotulojen kehityksessä ja nii-
den vertailussa muiden väestöryhmien tulokehitykseen.

Tarkastelu perustuu Verohallinnon tilastoista (Verotilastot vuosilta 1990�2004)
laskettuihin eri tulonsaajaryhmien keskimääräisiin tulotietoihin. Tarkastelu alkaa
lamaa edeltävästä vuodesta 1990 ja päättyy vuoteen 2004, jolta vuodelta tuo-
reimmat verotiedot on julkaistu. Eri tulomuodoista tilastot kattavat kaikki veron-
alaiset tulot. Siten tarkastelun ulkopuolelle jäävät muun muassa lapsilisät, päivä-
rahat, asumistuet ja verottomat kansaneläkkeiden lisät sekä stipendit ja apura-
hat.

Artikkelin aluksi tarkastellaan eläkeläisten keskimääräisen bruttotulon nimel-
liskehitystä sekä sen komponenttien, eläke- ja muiden tulojen, kehitystä. Tämän
jälkeen verrataan eläkeläisten brutto- ja nettotulojen kehitystä ensin kaikkien
muiden tulonsaajien ja sen jälkeen pelkästään palkansaajien brutto- ja nettotulo-
jen kehitykseen.
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Palkansaajiksi on luokiteltu tulonsaajat, joilla palkkatulojen osuus kaikista tuloista on
yli 90 prosenttia tai joilla palkan määrä verovuonna ylittää tietyn rajan (esimerkiksi
vuonna 2004 16 100 euroa). Rajamäärää on vuosittain tarkistettu palkansaajien ansio-
tasoindeksin muutosta vastaavasti.

Muut kuin eläkeläiset: Artikkelissa eläkeläisten tulokehitystä on verrattu kaikkien
veronalaisia tuloja saaneiden muiden luonnollisten yksityishenkilöiden tulokehitykseen.
Muut kuin eläkeläiset -ryhmä saadaan jäännöksenä kun poistetaan kaikki tulonsaajat
kattavasta aineistosta eläkeläisiksi luokitellut henkilöt. Vertailuryhmä kattaa siten �muun
yhteiskunnan� tulonsaajat. Palkansaajien ohella ryhmä koostuu maatilatalouden harjoit-
tajista, liikkeen- ja ammatinharjoittajista sekä muista luonnollisista henkilöistä. Viimeksi
mainittuun Muut tulonsaajat -ryhmään sisältyy työttömyysturvaetuuksia saavien li-
säksi muun muassa muita sosiaaliturvaetuuksia saavia henkilöitä sekä pääomatulonsaajia.

Bruttotulot koostuvat kaikista henkilöiden saamista veronalaisista tuloista.

Eläketuloihin sisältyvät kaikki työ-, virka- ja yrittäjäeläkkeet, kansaneläkelaitoksen
maksamat veronalaiset eläkkeet, tapaturma- ja liikennevakuutuksen perusteella maksetut
eläkkeet ja elinkorot sekä vapaaehtoisiin vakuutuksiin perustuvat eläkkeet.

Nettotulot on saatu vähentämällä bruttotuloista henkilöiden maksamat valtion verot,
sairausvakuutus- ja kansaneläkevakuutusmaksut sekä kunnallis- ja kirkollisverot. Artik-
kelia varten on erikseen laskettu myös korjattu nettotulo, jossa on otettu huomioon
palkkatuloista maksettavien työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen vai-
kutus käteen jäävään tuloon.

Määritelmiä

Eläkeläisiksi on luokiteltu kaikki verovuonna vähintään 65 vuotta täyttäneet sekä tätä
nuoremmat eläketuloja saaneet, joilla verovuoden bruttotuloista vähintään 90 prosenttia
on eläketuloa. Esimerkiksi vuonna 2004 eläkeläisiksi luokiteltiin näin 1,153 miljoonaa
henkilöä, joka kattaa noin 90 prosenttia eläketilastojen (Tilasto Suomen eläkkeensaajista
2004) omaeläkkeensaajista. Ulkopuolelle jäävät ovat alle 65 -vuotiaita eläketulonsaajia,
joilla eläke on alkanut tilastovuonna tai joilla muista syistä palkka-, yrittäjä- tai pääoma-
tuloja on yli 10 prosenttia kaikista tuloista.
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4.1 Indeksitarkistukset selittävät yli puolet bruttotulojen
kasvusta

Eläkeläisten tuloista keskimäärin yli 90 prosenttia on eläkkeitä. Muita kuin eläke-
tuloja eläkeläisillä on ollut tarkasteluvälillä keskimäärin kahdeksan prosenttia brut-
totuloista. Muiden tulojen suhteellisen vaatimattomasta osuudesta huolimatta elä-
keläisten bruttotulojen kehitykseen niillä on ollut tuntuvakin vaikutus lamavuosien
jälkeen (kuva 4.1). Muiden tulojen määrä supistui vielä lamavuosina 1991�1993
yhteensä neljänneksellä, mutta sen jälkeen niiden suhteellinen kasvu on ollut pa-
ria poikkeusvuotta lukuun ottamatta moninkertainen eläketulojen suhteelliseen
kasvuun verrattuna. Eläkeläisten bruttotulojen kasvusta vuodesta 1993 vuoteen
2004 selittyykin neljännes muiden tulojen kasvulla.

Kuva 4.1. Eläketulojen ja muiden tulojen muutoksen kasvuvaikutus eläke-
läisten keskimääräisen bruttotulon nimelliskehitykseen, %

Vuonna 2004, jolloin muiden kuin eläketulojen osuus eläkeläisten bruttotuloista oli
noussut yli 11 prosenttiin, muista tuloista 75 prosenttia oli pääomatuloja, lähinnä
osinko- ja vuokratuloja sekä luovutusvoittoja. Pääomatuloja sai tuolloin yli 500 000
eläkeläistä keskimäärin 2 700 euroa vuodessa. Palkkatuloja eläkeläisten tuloista

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2
1991      1993      1995       1997      1999      2001       2003

%

Eläketulojen 
kasvuvaikutus

Muiden tulojen 
kasvuvaikutus

Bruttotulon
muutos



8 0 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo

vuonna 2004 oli 1,5 prosenttia ja niiden osuudessa koko tarkasteluvälillä ei olen-
naisia muutoksia ole tapahtunut.

Kuva 4.2. Keskimääräisen, vuotuisen eläketulon muutos jaettuna indeksi-
tarkistuksista johtuvaan osaan ja eläkeläisryhmän rakennemuutoksista1

aiheutuvaan osaan vuosina 1991�2004, %

Vaikka muiden kuin eläketulojen kasvu nosti vuoden 1993 jälkeen eläkeläisten
bruttotuloja tuntuvasti, niin koko tarkasteluvälillä 1990�2004 bruttotulojen kas-
vusta noin 85 prosenttia johtui kuitenkin eläketulojen kasvusta. Eläkeläisten kes-
kimääräinen vuotuinen eläketulo on kaikkiaan noussut 66 prosenttia tarkastelu-
välillä eli keskimäärin 3,7 prosenttia vuotta kohti. Eläketulojen kasvusta vajaat 60
prosenttia selittyy eläkkeiden indeksitarkistuksilla2, loput keskimääräisen eläke-
tulon kasvusta on aiheutunut rakennemuutoksista. Eläkeläisten ryhmä ei vuodes-
ta toiseen säily samana. Uudet alkavat eläkkeet ovat yleensä suurempia kuin
kannasta poistuvat eläkkeet. Näin siksi, että pelkkää kansaneläkettä ja ylipää-
tään kansaneläkettä saavien määrä supistuu kannassa, mutta myös alkavat työ-
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1 Rakennemuutoksen vaikutus on laskettu vähentämällä eläketulojen muutoksesta in-
deksitarkistusten keskimääräistä eläketuloa korottava vaikutus.
2 Reaalisesta eläketulojen kasvusta noin 30 prosenttia selittyy eläkkeiden indeksitarkis-
tuksilla.
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eläkkeet ovat yleensä kannasta poistuvia työeläkkeitä suurempia. Nämä tekijät
nostavat keskimääräistä eläkettä yli indeksitarkistuksen määrän kaikkina tarkas-
teltuina vuosina (kuva 4.2), joskin joinakin vuosina rakennemuutoksen vaikutus
on hyvin vähäinen.

Kaikkiaan eläkkeiden indeksitarkistukset ovat vuodesta 1990 vuoteen 2005
nostaneet keskimääräistä eläketuloa runsaat 38 prosenttia eli keskimäärin noin
2,3 prosenttia vuodessa. Määrä ylittää hiuksen hienosti sen, minkä verran tulo-
neuvotteluissa sovitut palkankorotukset ovat nostaneet palkansaajien ansioita.
Tätä mittaava sopimuspalkkaindeksi3 nousi vastaavana aikana vajaat 37 pro-
senttia lähinnä siksi, että lamavuosina sopimuskorotuksia ei joko tehty lainkaan
tai ne olivat hyvin vaatimattomia.

Kuva 4.3. Indeksitarkistusten, eläkeläisryhmän rakennemuutosten sekä
muiden tulojen muutoksen vaikutus eläkeläisten keskimääräisen bruttotulon
nimelliskehitykseen, %

Edellä on tarkasteltu muiden kuin eläketulojen vaikutusta bruttotulojen kasvuun
sekä indeksikorotusten ja eläkeläisryhmän rakennemuutosten vaikutusta keski-
määräisen eläketulon kehitykseen. Kuvassa 4.3 informaatio on koottu yhteen
kuvaan, joka kertoo, kuinka paljon eri vuosina edellä mainitut tekijät ovat vaikut-
taneet eläkeläisten keskimääräisen bruttotulon kehitykseen.
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Eri vuosina eri tekijöiden merkitys bruttotulojen kasvuun vaihtelee merkittävästi,
mutta ainoastaan muiden tulojen muutoksella on ollut eräinä vuosina negatiivinen
vaikutus bruttotulojen muutokseen. Esimerkiksi vuonna 2001 eläkeläisten saami-
en pääomatulojen määrä laski noin 20 prosenttia, josta muiden tulojen negatiivi-
nen kasvuvaikutus johtuu. Keskimäärin koko tarkasteluvälillä bruttotulojen ni-
melliskasvusta 55 prosenttia selittyy indeksitarkistuksilla, 31 prosenttia eläkeläis-
ryhmän rakennemuutoksilla ja 14 prosenttia muiden tulojen kasvulla.

4.2 Keskimääräinen bruttotulo eläkeläisillä on kasvanut
yhtä ripeästi kuin palkansaajilla

Eläkeläisten keskimääräinen nimellishintainen bruttotulo on tarkastelujakson ai-
kana noussut 72 prosenttia eli keskimäärin neljä prosenttia vuodessa. Saman
verran nousi myös palkansaajiksi luokiteltujen henkilöiden keskimääräinen brut-
totulo (kuva 4.4). Kuvassa on myös esitetty kaikkien muiden tulonsaajien kuin
eläkeläisten bruttotulojen kehitys sekä tämän ryhmän osajoukon �Muut tulonsa-
ajat� tulokehitys. Viimeksi mainittuun ryhmään siis sisältyvät kaikki muut tulon-
saajat paitsi eläkeläiset ja palkansaajat. Tämän ryhmän tulokehitystä leimaa lama-
aikana tapahtunut tulotason selvä lasku ja tulokehityksen varsin hidas elpyminen
laman jälkeen verrattuna palkansaajiin ja eläkeläisiin, joilla keskimääräisen brut-
totulon kasvu ei juuri notkahtanut lama-aikanakaan.

Kuva 4.4. Keskimääräisen vuotuisen bruttotulon nimelliskehitys tulonsaajaryh-
mittäin vuosina 1990�2004, indeksi 1990 = 100.

A         Palkansaajat
     
B         Eläkeläiset

C         Muut tulonsaajat    

D         Muut kuin eläkeläiset 
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4.3 Lama nosti tilapäisesti eläkeläisten suhteellista
tuloasemaa

Eläkeläisten keskimääräisen bruttotulon varsin ripeä kasvu laman alkuvuosina
muihin tulonsaajaryhmiin verrattuna kohensi nopeasti eläkeläisten suhteellista
tuloasemaa. Ennen lamaa vuonna 1990 eläkeläisten keskimääräinen bruttotulo
oli kaikkien muiden tulonsaajien bruttotulosta 56 prosenttia ja vain neljä vuotta
myöhemmin eli vuonna 1994, jolloin eläkkeiden indeksitarkistukset jätettiin teke-
mättä, 66 prosenttia (kuva 4.5.A). Vuoden 1994 indeksitarkistusten jäädytystä
perusteltiinkin hallituksen esityksessä (HE 247/93) muun muassa työssä olevan
väestön tulokehityksen pysähtymisellä ja työttömyydestä laajasti aiheutuneella
tulojen vähentymisellä.

Kuva 4.5. Eläkeläisten brutto- ja nettotulojen osuus muiden tulonsaajien
brutto- ja nettotuloista keskimäärin vuosina 1990�2004, %

Vuoden 1994 jälkeen talous alkoi toipua lamasta. Työttömien määrä laski ja työl-
listen määrä kasvoi työttömien määrän laskuakin enemmän. Vertailujoukon brut-
totulot kasvoivat selvästi eläkeläisten tuloja nopeammin, jonka seurauksena vuo-
teen 2000 mennessä eläkeläisten keskimääräisten bruttotulojen osuus vertailu-
ryhmän bruttotuloista laski 60 prosenttiin (kuva 4.5.A). Tämän jälkeen seurasi
vuoteen 2003 jatkunut hitaamman talouskasvun kausi, jonka aikana niin työllisten
kuin työttömienkin määrässä ei juuri merkittäviä muutoksia tapahtunut. Palkan-
saajien, joiden osuus vertailuryhmästä oli tuolloin noin kaksi kolmasosaa, kes-
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kiansiot kasvoivat rakenteellisista muutoksista johtuen selvästi ansiotasoindeksiä
hitaammin. Kun samana aikana eläkeläisten keskimääräinen eläketulo kasvoi
tuntuvasti indeksitarkistuksia enemmän (kuva 4.2), ja myös enemmän kuin pal-
kansaajien keskiansiot, eläkeläisten tuloasema kohentui uudelleen kääntyäkseen
kuitenkin lievään laskuun vuonna 2004. Silti vuonna 2004 eläkeläisten keskimää-
räisen bruttotulon osuus muiden tulonsaajien keskimääräisestä bruttotulosta oli
6,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ennen lamaa vuonna 1990.

Kuvassa 4.5.A on myös esitetty eläkeläisten keskimääräisen nettotulon osuus
muiden tulonsaajien keskimääräisestä nettotulosta. Sitä laskettaessa on otettu
huomioon valtion verot, kunnallis- ja kirkollisverot sekä sairaus- ja kansaneläke-
vakuutusmaksut, mutta ei vuodesta 1993 alkaen palkkatuloista perittyjä työnteki-
jän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Ne vähentävät palkkatuloa saanei-
den käytettävissä olevia tuloja joskaan verovähennyskelpoisina eivät koko mak-
sun määrällä. Kuvassa esitetyssä �Korjatussa netto netosta� -kuvaajassa näiden
maksujen vaikutus käytettävissä oleviin tuloihin on otettu huomioon.

Eläkeläisten verotus on keskimäärin selvästi keveämpää kuin muiden tulon-
saajien verotus, koska myös heidän tulonsa ovat keskimäärin pienemmät. Netto-
tuloista laskien eläkeläisten tulojen osuus muiden tulonsaajien tuloista onkin noin
6�7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin bruttotuloista laskien (kuva 4.5.A). Vuo-
den 1994 jälkeen brutto- ja korjattu netto -kuvaajat kehittyvät samalla tavalla,
joka kertoo siitä, että keskimääräinen veroaste työntekijän työeläke- ja työttö-
myysvakuutusmaksu huomioon ottaen on kehittynyt eläkeläisillä ja vertailuryh-
mällä lähes yhdenmukaisesti. Sen sijaan vuodesta 1990 vuoteen 1994 kuvaajat
lähentyvät toisiaan eläkeläisten verotuksen kiristymisen vuoksi, kun eläkeläiset
alkoivat maksaa kansaneläkemaksua vuodesta 1992 alkaen ja palkansaajia kor-
keampaa sairausvakuutusmaksua vuodesta 1993 alkaen. Kuitenkin eläkeläisten
keskimääräisen nettotulon osuus muiden tulonsaajien nettotulosta on vuonna 2004
prosenttiyksikön korkeampi kuin ennen lamaa vuonna 1990.

4.4 Verotusmuutokset ovat heikentäneet eläkeläisten
asemaa palkansaajiin nähden

Kuva eläkeläisten suhteellisesta tuloasemasta muuttuu olennaisesti, kun vertailu-
kohdaksi valitaan pelkästään palkansaajat (kuva 4.5.B). Eläkeläisten tulojen osuus
vertailuryhmän tuloista putoaa jakson alkuvuosia lukuun ottamatta pyöreästi 15
prosenttiyksikköä kuvaan 4.5.A verrattuna.
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Lamavuosina eläkeläisten tuloasema suhteessa palkansaajiin bruttotuloilla mita-
ten koheni vain niukasti (kuva 4.5.B), kun verrataan eläkeläisten tuloaseman
kohentumista suhteessa kaikkiin muihin tulonsaajiin (kuva 4.5.A). Tämä johtuu
ennen kaikkea siitä, että artikkelissa lähteenä käytetyn tilaston (kuten tilastojen
yleensäkin) palkansaajat ovat työmarkkina-asemansa perusteella vahvimmasta
päästä valikoitunut ryhmä. Jo kuukauden mittainen työttömyysturvajakso saattaa
pudottaa palkansaajaksi aiemmin luokitellun henkilön ryhmään �muut tulonsa-
ajat�.  Laman aikana palkansaajien lukumäärä putosi tilaston mukaan vuodesta
1990 vuoteen 1994 lähes 600 000 henkilöllä. Ja muiden tulonsaajien määrä kas-
voi vastaavalla määrällä. Ongelmallista tällaisessa tilanteessa on se, että työnsä
säilyttäneiden palkansaajien keskimääräinen tulo voi kohota, vaikka heidän palk-
kansa säilyisi muuttumattomana, koska irtisanomiset ja työttömyys kohdistuvat
usein ensin matalapalkkaisempiin. Osin näin tapahtui myös vuosina 1991�1993,
mutta eläkeindeksien viipeellisyydestä johtuen indeksikorotukset ylittivät palkan-
saajien bruttotulon muutokset, jolloin eläkeläisten tuloasema �puhtaisiin� palkan-
saajiin nähden koheni kuitenkin jonkin verran.

Vuoden 1993 jälkeen eläkeläisten asema bruttotuloilla mitaten on pääsääntöi-
sesti heikentynyt lukuun ottamatta jaksoa vuodesta 2000 vuoteen 2003, johon
liittyviä erityispiirteitä on selostettu jo kuvan 4.5.A yhteydessä. Merkille panta-
vaa kuitenkin on, että eläkeläisten keskimääräisten bruttotulojen osuus palkan-
saajien bruttotuloista on kaikista tarkastelujakson aikana indeksiturvaan tehdyis-
tä poikkeuslaeista ja vuoden 1996 alusta käyttöön otetusta taitetusta indeksistä
huolimatta vuonna 2004 edelleen samaa tasoa kuin ennen lamaa eli hiukan vajaa
50 prosenttia.

Nettotuloista laskien eläkeläisten asema suhteessa palkansaajiin on sen sijaan
tasaisesti, joskin niukasti heikentynyt lukuun ottamatta jälleen jaksoa vuodesta
2000 vuoteen 2003. Heikentymiseen ovat vaikuttaneet seuraavat seikat:

- Lamavuosina ja laman jälkeisinä vuosina syynä eläkeläisten nettotulojen
osuuden laskuun palkansaajien nettotuloista oli ensisijaisesti eläkeläisille
määrätyt palkansaajia korkeammat kansaneläke- ja sairausvakuutusmak-
sut, joista laman jälkeen asteittain luovuttiin. Kansaneläkevakuutusmaksu
poistettiin kokonaan vuonna 1996, mutta palkansaajia korkeampaa saira-
usvakuutusmaksua eläkeläiset maksoivat vielä vuonna 2002 (kuva 4.6).
Eläkeläisten veroaste nousi 5,5 prosenttiyksikköä vuodesta 1990 vuoteen
1994, kun palkansaajien veroaste nousi vain 0,25 prosenttiyksikköä.
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- Eläkeläisten verotus on kiristynyt myös sen takia, että eläketason noustes-
sa yhä useampi eläkeläinen joutuu valtion progressiivisen tuloveron piiriin.
Vuonna 1990 eläkeläisistä 38 prosenttia maksoi valtion tuloveroa, kun vuonna
2004 jo 53 prosenttia eläkeläisistä maksoi valtion tuloveroa.

- Kuvan 4.5.B netto netosta -kuvaajan laskevaan linjaan vaikuttaa myös se,
että jo vuodesta 1996 alkaen toteutetut veronkevennykset, mm. valtion
tuloveroasteikon muutokset, purevat tehokkaammin palkansaajiin, koska
valtaosa palkansaajista (87 prosenttia vuonna 2004) maksaa valtion tulo-
veroa. Osa kevennyksistä on myös kohdistunut pelkästään työansioihin,
kuten kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, jonka määrää on toistuvasti
korotettu ja vaikuttavuusaluetta laajennettu yhä korkeampiin vuosituloihin.
Lisäksi pieniin eläkkeisiin veronkevennyksillä ei voida vaikuttaa lainkaan,
koska niistä muutoinkaan ei makseta veroja. Vuodesta 1995 vuoteen 2004
palkansaajien veroaste on laskenut 4,6 prosenttiyksikköä ja eläkeläisten
3,6 prosenttiyksikköä (kuva 4.6), vaikka vastaavan jakson aikana palkan-
saajien ja eläkeläisten bruttotulot kasvoivat suhteellisesti yhtä paljon.

Kuva 4.6. Eläkeläisten veroaste verolajeittain sekä palkansaajien kokonais-
veroaste keskimäärin vuosina 1990�2004, %
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4.5 Yhteenveto

Artikkelissa on tarkasteltu eläkeläisiä ryhmänä keskiarvolukujen pohjalta suh-
teessa muihin tulonsaajaryhmiin. Yksittäisen eläkkeensaajan toimeentulosta tai
suhteellisesta asemasta ei artikkelin pohjalta juuri voi vetää johtopäätöksiä.

Eläkeläisten keskimääräinen bruttotulo nousi tarkastelujakson 1990�2004 ai-
kana nimellisesti 70 prosenttia. Palkansaajien bruttoansiot nousivat saman ver-
ran. Eläkeläisten bruttotulojen nimelliskasvusta 55 prosenttia aiheutui eläkkeiden
indeksitarkistuksista, 31 prosenttia eläkeläisryhmän rakenteen muutoksista ja 14
prosenttia muiden kuin eläketulojen kasvusta.

Ryhmänä eläkeläiset ovat tämän tarkastelun perusteella säilyttäneet aseman-
sa tulonjaossa jakson 1990�2004 aikana, vaikka talouskehityksen vaihtelut ovat-
kin tilannetta ajoittain muuttaneet. Lama-aikana eläkeläisten suhteellinen asema
muihin tulonsaajiin verrattuna parani, mutta laman jälkeisinä kasvun vuosina vuo-
rostaan heikkeni. Kuitenkin lamaa edeltäneeseen vuoteen 1990 verrattuna elä-
keläisten asema jakson loppuvuonna 2004 oli parempi, kun vertailuryhmänä oli
kaikki muut tulonsaajat. Palkansaajiinkin nähden eläkeläiset ovat säilyttäneet
asemansa bruttotuloilla mitaten. Sen sijaan nettotuloilla mitaten eläkeläisten ase-
ma on heikentynyt suhteessa palkansaajiin, koska eläkeläisten verotus on keven-
tynyt vähemmän kuin palkansaajien verotus.



8 8 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo

KIRJALLISUUS

HE 247/93. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 §:n
poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994 sekä laiksi työntekijäin työeläke-
maksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivära-
hoissa (HE 247/93 vp.).

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2004. Suomen virallinen tilasto. Helsinki 2005.
Verotilastot vuosilta 1990�2004. Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuun-
pannut verot vuosilta 1990�1999, Verohallituksen julkaisut 568, 587, 626, 675,
714, 769, 819, 861, 897 ja 942. Verotilastot vuosilta 2000�2004, Verohallituksen
julkaisut 978, 353.02, 353.03, 353.04 ja 353.05.
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Juha Rantala

5 Eläkeläiskotitalouksien toimeentulo

Edellisessä artikkelissa selvitettiin eläkeläisten tulojen kehitystä ennen ja jälkeen
verotuksen. Tässä näkökulmaa laajennetaan eläkeläisten toimeentuloon. Sitä ar-
vioitaessa on otettava huomioon muutkin tulot kuin veronalaiset tulot ja toisaalta
se, että toimeentuloon vaikuttaa paitsi henkilön omat, myös muiden samassa ko-
titaloudessa asuvien tulot. Artikkelissa kysytään, onko eläkeläiskotitalouksien ta-
loudellinen asema parantunut vai onko se jäänyt jälkeen muun väestön tulokehi-
tyksestä, ovatko tuloerot eläkeläisten välillä kasvaneet vai kaventuneet ja mikä
on eläkkeen merkitys eläkeläisen toimeentulon lähteenä? Eläkejärjestelmän sosi-
aalisen, taloudellisen ja poliittisen kestävyyden kannalta tämänkaltaiset kysymykset
ovat tärkeitä. Onhan eläketurvan tavoitteena turvata eläkkeensaajille totutun toi-
meentulon tason kohtuullinen säilyminen ja estää eläkeläisten köyhyys.

Tarkastelut keskittyvät vuosiin 1987�2004. Toimeentulon ja toimeentuloero-
jen kehityksen kannalta ajanjakso on mielenkiintoinen, sillä viime vuosikymme-
nen aikana muutokset työllisyydessä, työttömyydessä ja eläkkeellä olossa olivat
poikkeuksellisen suuria. Suuret ikäluokat ovat saavuttaneet varhaiseläkeiän, työ-
eläkejärjestelmä on kypsynyt täyteen ikäänsä ja vero- ja eläkepolitiikan suuntaa
on erilaisten reformien avulla tarkistettu.

Keskeisten käsitteiden esittelyn jälkeen kuvataan eläkeläiskotitalouksien mää-
rän ja rakenteen kehitystä. Tämän jälkeen arvioidaan miten eläkeläisten toimeen-
tulo on muihin väestöryhmiin verrattuna kehittynyt, ja tarkastellaan mistä tuloeristä
eläkeläisten toimeentulo muodostuu. Lopuksi selvitetään tulonjakoa eläkeläisko-
titalouksien ja muiden kotitalouksien välillä. Erityistä huomiota kiinnitetään pieni-
tuloisuuteen ja köyhyyteen.

5.1 Keskeiset määritelmät ja artikkelissa käytetty aineisto

Toimeentuloa ja toimeentuloeroja arvioidaan yleensä kotitalouden käytettävissä
olevien tulojen avulla. Tuotannontekijätulojen kuten palkan, yrittäjätulon ja varal-
lisuudesta saatavien omaisuustulojen lisäksi käytettävissä oleviin tuloihin luetaan
kotitalouden saamat ja maksamat tulonsiirrot. Omassa asunnossa asumisen arvo
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on myös omaisuustuloa. Tätä laskennallista nettovuokraa omistusasunnosta koti-
taloudet eivät euromääräisesti havaitse, koska se on laskennallinen. Toinen vai-
keasti mitattava ja tärkeä �tuloerä� on ilmaiset tai tuetut yhteiskunnalliset palve-
lut kuten koulutus ja terveydenhoito. Käytettävissä oleviin tuloihin julkisia palve-
luita ei kuitenkaan lueta.

Erikokoisten kotitalouksien tulot eivät ole suoraan vertailukelpoiset. Esimer-
kiksi yksinasuvan ja yksilapsisen yksinhuoltajan toimeentulo ei ole sama, vaikka
tulot molemmissa kotitalouksissa olisivatkin yhtä suuret. Jotta kooltaan ja raken-
teeltaan erilaisia kotitalouksia voidaan verrata toisiinsa, kotitalouden tulot on
muunnettava kulutusyksikköasteikolla jäsenkohtaiseksi ekvivalenttituloksi. Tar-
kastelun kohteena on siis henkilö, mutta toimeentulon osalta otetaan huomioon
kotitalous, johon hän kuuluu.1 Tässä kulutusyksikkö lasketaan OECD:n uuden
kulutusyksikköasteikon avulla. Tarkemmin tulonjakotutkimuksen menetelmiä ja
empiirisiä tuloksia ovat esitelleet muun muassa Atkinson (1997), Uusitalo (1988),
Suoniemi (1998) ja Tulonjakotilasto 2004 (2006).

Kotitaloudet ryhmitellään kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman
perusteella ammatissa toimiviin, eläkeläiskotitalouksiin ja muihin (Tilastokeskuk-
sen sosioekonominen luokitus). Ryhmään muut kuuluvat muun muassa työttö-
mät, opiskelijat ja kotitaloustyötä tekevät. Viitehenkilönä on eräin poikkeuksin
kotitalouden eniten ansaitseva jäsen ja siksi esimerkiksi eläkkeensaajia on myös
ammatissa toimivien ja ryhmään muut kuuluvien kotitalouksien jäseninä ja päin-
vastoin. Tämä on hyvä pitää mielessä, sillä eläkkeensaajien ekvivalenttitulo las-
ketaan pelkästään eläkeläiskotitalouksissa asuvien eläkkeensaajien perusteella.

Luvun tilastomateriaali perustuu Tilastokeskuksen tulonjakotilaston vuosiai-
neistoihin 1987�2004 (ks. esim. tulonjakotilasto 2004). Tulonjakotilasto on otos-
tutkimus, joka kuvaa yksityiskohtaisesti kotitalouksien vuositulojen jakautumista
ja tuloeroja erilaisten väestöryhmien kesken. Vuotuinen otoskoko on vaihdellut
viime vuosina 9 000�12 000 kotitalouden välillä. Kohdeperusjoukon muodostavat
yksityiskotitaloudet. Laitoksissa asuvat on siis rajattu tarkastelun ulkopuolelle.
Erityisesti ikääntyneimpien kohdalla heidän osuutensa on suuri. Kotitalouden tu-
lotiedot saadaan yleensä hallinnollisista vuosirekistereistä, mutta osa on selvitetty
haastattelemalla. Ryhmän muut osalta on syytä todeta, että se koostuu tuloiltaan

1 Artikkelissa puhutaan usein lyhyyden vuoksi (eläkeläis)kotitalouksista, vaikka tarkoi-
tetaan (eläkeläis)kotitalouksissa asuvien henkilöiden ekvivalenttituloja.
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varsin erilaisista kotitalouksista. Tuloksiin sisältyy myös muita ryhmiä enemmän
otostutkimuksille ominaista epävarmuutta. Toimeentuloon liittyvien kysymysten
kannalta ryhmä muut on kuitenkin hyvä ottaa huomioon.

Koska tulonjakotilasto on poikkileikkausaineisto, se kuvaa yhden vuoden �kes-
kimääräistä� tilannetta kerrallaan. Kotitalouden koostumus, sosioekonominen
asema ja tulot eivät kuitenkaan vuodesta toiseen säily samana. Esimerkiksi elä-
keläisiin tulee vuosittain uutta väkeä, jonka toimeentulon taso on keskimäärin
korkeampi kuin jo eläkkeellä olevien, ja sieltä poistuu keskimääräistä pienituloi-
sempia eläkeläisiä. Tämä dynamiikka jää poikkileikkaustarkasteluissa havaitse-
matta. Artikkelin tutkimusaineiston avulla ei voi esimerkiksi selvittää sitä miten
yksittäisen eläkkeensaajan toimeentulo on eläkeaikana muuttunut, vaikka itse
kysymys on toimeentulomielessä varsin tärkeä.
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Keskeisiä käsitteitä
Kotitalous: Henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä
tulojaan. Kotitaloustarkastelun ulkopuolelle jäävät laitoshoidossa ja vanhainkodissa olevat
henkilöt.
Eläkeläiskotitalous: Henkilöt, joissa kotitalouden viitehenkilön sosioekonominen asema
on eläkeläinen. Viitehenkilö on pääsääntöisesti kotitalouden eniten ansaitseva jäsen. Täten
eläkeläiskotitalouteen voi kuulua jäseniä, jotka ovat työelämässä, mutta joiden ansiot jäävät
alle viitehenkilön ansioiden. Toinen tapa on tarkastella vain vanhuuseläkeikäisiä, jolloin
eläkeläiskotitalous on kotitalous, jonka viitehenkilö eli suurituloisin henkilö on 65 vuotta
täyttänyt. Tätä määrittelyä käytetään usein kansainvälisissä vertailuissa.

Käytettävissä olevat tulot vuodessa = A + B � C, jossa
A = tuotannontekijätulot: palkkatulot + yrittäjätulot + omaisuustulot (ml. laskennalliset
tuloerät)
B = Saadut tulonsiirrot: yleiset sosiaaliturvaetuudet (esim. kansaneläke) + työsuhteeseen
perustuvat sosiaaliturvaetuudet (esim. työeläke) + sosiaaliavustukset (esim. toimeentulo-
tuki) + muut tulonsiirrot
C = Maksetut tulonsiirrot: verot + sosiaaliturvamaksut + työ- ja yrittäjäeläkevakuutus-
maksut + muut

Ekvivalenttitulo (kotitalouden käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden): Koti-
talouden jäsenten käytettävissä olevat tulot yhteensä / kulutusyksikköluku. Ekvivalenttituloa
laskettaessa tarkastelun kohteena on henkilö, mutta toimeentulon osalta otetaan huomioon
kotitalous, johon hän kuuluu.

Kulutusyksikköluku: Keino ottaa huomioon kotitalouden jäsenten paino kotitalouden
kulutusrasituksesta. OECD:n uudessa kulutusasteikossa kotitalouden 1. aikuisen paino on 1,
muiden aikuisten paino on 0,5 ja lasten (0�13-vuotiaat) paino on 0,3. Kulutusyksikköluku
on näiden painojen summa. Esimerkiksi kotitalouden, jossa on kaksi aikuista ja kaksi alle 14-
vuotiasta lasta kulutusyksikköluku on 2,1 (=1,0+0,5+0,3+0,3). Jos tulot tässä kotitaloudessa
ovat yhteensä 22 000 euroa, niin sen jäsenelle laskettu ekvivalenttitulo on 10 476 euroa
(=22 000/2,1).

Kotitalouden rahatulo: Kotitalouden käytettävissä oleva tulo ilman laskennallisia tuloeriä
(esim. asuntotulo eli laskennallinen nettovuokra omistusasunnosta).

Kulutusyksikköasteikko vaikuttaa tulotasoon ja eri väestöryhmien sijoittumiseen tulo-
jakaumassa. Esimerkiksi OECD:n vanhassa asteikossa kotitalouden 1. aikuinen sai painon 1,
muut aikuiset painon 0,7 ja lapset (0�17-vuotiaat) painon 0,5. Koska vanhassa asteikossa
perheenjäsenten painot olivat suuremmat, tulot kulutusyksikköä kohden olivat siinä hieman
pienemmät

Kotitalouden kokonaistulo: Kotitalouden käytettävissä oleva tulo + yhteiskunnallisten
palvelujen arvo. Tässä artikkelissa kokonaistuloa ei tarkastella.

Mediaanitulo: Suuruusjärjestykseen asetettujen tulojen keskimmäinen tulo.

Köyhyysriski, köyhyysaste, pienituloisuus: Henkilöt, joiden ekvivalenttitulo on alle
määritellyn (köyhyys)rajan, luokitellaan pienituloisiksi (köyhiksi). Köyhyysriski saadaan,
kun lasketaan köyhien osuus vastaavasta väestöstä. Köyhyysraja on suhteellinen käsite.
Euroopan Unioni asettaa köyhyysriskirajaksi nykyisin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien
ekvivalentista mediaanitulosta, kun se vielä joitakin vuosia sitten oli 50 prosenttia. Mitä
matalammaksi raja asetetaan, sitä vähemmän henkilöitä jää köyhyysrajan alle ja sen pienempi
köyhyysriski on.
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5.2 Väestön ikääntyminen näkyy myös kotitalouksien
ikärakenteessa

Vuonna 2004 Suomessa oli noin 2,4 miljoona kotitaloutta, joissa asui yhteensä 5,2
miljoonaa henkeä (taulukko 5.1, kuvat 5.1 ja 5.2). Sosioekonomisen aseman pe-
rusteella ammatissa toimivia kotitalouksia oli vajaa 1,5 miljoonaa, eläkeläiskotita-
louksia oli 720 000 ja muita yhteensä 250 000 . Väestön ikääntyminen näkyy
myös kotitalouskohtaisessa tarkastelussa, sillä vuoteen 1987 verrattuna amma-
tissa toimivien kotitalouksien lukumäärä on pysynyt ennallaan, mutta eläkeläis-
kotitalouksiin kuuluvien määrä on noussut. Eniten on noussut niiden eläkeläisko-
titauksien lukumäärä, joissa viitehenkilön ikä on vähintään 75 vuotta. Myös viime
vuosikymmenen lama erottuu hyvin, sillä 1990-luvun alussa työssäkäyvien koti-
talouksien lukumäärä laski ja ryhmän muut määrät nousivat. Vasta tämän vuosi-
kymmenen aikana tilanne on ammatissa toimivissa kotitalouksissa palautunut la-
maa edeltäneen tason tuntumaan.

Kotitalouksissa oli vuonna 2004 keskimäärin 2,14 jäsentä. Suurimmat perhe-
koot olivat ammatissa toimivien (etenkin yrittäjien) kotitalouksissa, joissa seka-
ikuisten että lasten lukumäärät ovat muita kotitaloustyyppejä suuremmat. Eläke-
läistalouksissa keskikoko oli pienin, sillä lapsia ei niissä juurikaan asu. Vuoteen
1987 verrattuna kotitalouden keskikoko on pienentynyt. Tämä suuntaus on jatku-
nut pitkään ja johtuu siitä, että ammatissa toimivissa kotitalouksissa sekä lasten
että aikuisten lukumäärä on pienentynyt. Eläkeläiskotitalouksien perherakenteessa
ei sen sijaan suuria muutoksia ole tapahtunut.

Taulukko 5.1. Kotitalouksien rakenne vuosina 1987 ja 2004.

Kotitalous                        Ammatissa       Eläkeläiset          Muut 1)               Kaikki
                                          toimivat                                                            kotitaloudet

1987 2004 1987 2004 1987 2004 1987 2004

Keskikoko 2,72 2,54 1,49 1,47 1,54 1,71 2,35 2,14
   Aikuisia keskim. 1,95 1,85 1,45 1,45 1,30 1,34 1,78 1,68
   Lapsia keskim. 0,78 0,69 0,03 0,02 0,24 0,38 0,56 0,46
Kulutusyksikköä 1,74 1,67 1,24 1,23 1,23 1,29 1,58 1,50

Osuus väestöstä, % 80 71 16 21 4 8 100 100
Osuus kotitalouksista, % 69 60 25 30 6 11 100 100

Kotitalouksia, tuhatta 1 441 1 441 524 720 118 254 2 082 2 415
Henkilöä, tuhatta 3 925 3 665 778 1 061 181 435 4 884 5 161

1)  Ryhmä �Muut� koostuu hyvin heterogeenisista kotitalouksista.
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5.3 Eläkeläiskotitalouksissa asuvien reaalitulo noussut

Vuonna 2004 eläkeläiskotitalouksissa asuvan väestön ekvivalenttitulo (käytettä-
vissä oleva tulo kululutusyksikköä kohden) oli 17 500 euroa eli vajaa 1 500 euroa
kuukautta kohden (kuva 5.3a). Vuoteen 1987 verrattuna ostovoima on parantu-
nut selvästi, sillä reaalitulo on kasvanut yhteensä 6 000 eurolla. Taloudellisesti
parhaassa asemassa ovat ammatissa toimivat kotitaloudet, huonoimmassa ase-
massa taas muut kotitaloudet, eläkeläistalouksien sijoittuessa näiden ryhmien väliin.

Kuva 5.3. Kotitalouksien käytettävissä oleva ekvivalenttitulo sosioekono-
misen aseman mukaan. Reaalisena, vuoden 2004 rahassa (euroa), OECD:n
uusi kulutusyksikköasteikko.

Eläkeläiskotitalouksien asema suhteessa ammatissa toimiviin kotitalouksiin on
laman jälkeen heikentynyt (kuva 5.3b). Muutoksen voimakkuus riippuu vertailu-
vuodesta, sillä eläkkeensaajien suhteellinen asema elää myös suhdannetilanteen
mukaan. 1980-luvun lopun nousukauden aikana eläkeläiskotitalouksissa asuvien
tulot nousivat hitaammin kuin ammatissa toimivien ja tuloero näiden kahden ryh-
män välillä suureni. Viime vuosikymmenen laman alkuvaiheessa tuloero kaven-
tui, kun ammatissa toimivien reaalitulo jopa hieman laski. Lamavuosina eläke-
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läiskotitalouksien toimeentulon taso suhteessa ammatissa toimiviin oli korkeim-
millaan eli 80 prosentin tasolla. Laman jälkeen eläkeläisten suhteellinen asema
on heikentynyt. Heikentyminen on jatkunut myös tällä vuosikymmenellä, mikä
voi viitata siihen, että taustalla on myös muita kuin suhdannetilanteesta johtuvia
syitä2.

Ryhmän muut osalta merkillepantavaa on se, että siihen kuuluvien kotitalouk-
sien reaalitulo ei 90-luvun aikana ole käytännössä noussut ja siksi tuloero muihin
kotitalouksiin on kasvanut selvästi eniten. On kuitenkin muistettava, että ryhmä
muut on heterogeeninen ja määrällisesti melko pieni. Esimerkiksi vuoden 2000
�piikki� johtuu otantasattumasta.

Kuva 5.4. Eläkeläiskotitalouksien käytettävissä oleva ekvivalenssitulo kes-
kimäärin ja viitehenkilön iän mukaan vuoden 2004 rahassa, OECD:n uusi
kulutusyksikköasteikko.*)

*) Kuvan lyhytkestoiset piikit ja kuopat ovat usein otantasattumia.

Kuvassa 5.4 on esitetty eläkeläiskotitalouksissa asuvien tulojen kehitys viitehen-
kilön iän mukaan luokiteltuna. Eri-ikäiset eläkeläiset eivät ole toimeentulon tason
tai sen kehityksen suhteen yhtenäinen ryhmä. Heikommassa asemassa ovat �alle
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2 Syitä eläkkeensaajin aseman heikentymiseen ammatissa toimiviin nähden on useita.
Esimerkiksi laman jälkeen pääomatulojen osuus tuloista on kasvanut ja verotuksen prog-
ressio on lieventynyt (Riihelä, Sullström, Suoniemi ja Tuomala (2001). Artikkelissa 4
viime vuosikymmenen veromuutoksia on käsitelty tarkemmin.
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55-vuotiaat�, joissa toimeentuloero muihin eläkkeensaajiin nähden on 1990-luvun
alusta lähtien jatkuvasti kasvanut.3 Näiden �nuorten eläkkeensaajien� heikkoa
asemaa selittää se, että heidän toimeentulonsa koostuu pienestä työeläkkeestä ja
sitä täydentävästä kansaneläkkeestä (ks. artikkeli 3).

Merkillepantavaa on myös 55�64-vuotiaiden tulokehitys. Tällä vuosikymme-
nellä ja aivan tarkastelujakson alussa ryhmän toimeentulo oli lähellä keskimää-
räisen eläkeläiskotitalouden tasoa, mutta liki koko 1990-luvun se oli sitä selvästi
korkeampi. Epätahtisen tulokehityksen taustalla on monia syitä. Muutokset var-
haiseläkkeellä olevien väestöosuuksissa ovat viime vuosikymmenen aikana ol-
leet suuret ja ajankohdasta riippuen varhaiseläkkeelle on voinut valikoitua tulota-
soltaan hyvinkin erilaisia henkilöitä. Viime vuosikymmen lopun laskua voi selittää
esimerkiksi se, että 1990-luvulla varhaiseläkkeiden tasoon on tehty heikennyk-
siä. Siirtymäajoista johtuen nämä muutokset eivät ole kuitenkaan astuneet voi-
maan välittömästi. Merkitystä on myös sillä, että varhaiseläkkeiden piiriin pääsyn
ehtoja (esim. alaikärajoja) on �eläkeputken� käytön säätelemiseksi useaan ot-
teeseen muutettu (ks. artikkeli 2).

Seuraava taulukko tarkentaa eläkeläiskotitalouksissa asuvien asemasta saa-
tavaa kuvaa koko väestön toimeentulojaossa. Taulukossa kaikkien kotitalouksien
käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden (ekvivalenttitulot) on luokiteltu
tulojen suuruuden perusteella kymmeneen yhtä suureen osaan. Ensimmäiseen
desiiliin kuuluvat pienituloisimmat 10 prosenttia, toiseen seuraavat 10 prosenttia
jne. Ylimmässä desiilissä on kymmenesosa toimeentuloltaan parhaassa asemas-
sa olevaa kotitaloutta. Tämän jälkeen on laskettu missä suhteessa eläkeläiskoti-
taloudet näihin desiileihin sijoittuvat. Jos eläkeläiskotitalouksien toimeentulon ja-
kauma on sama kuin koko väestössä, niin osuus kussakin desiilissä on 10 pro-
senttia. Tätä suuremmat (pienemmät) osuudet on merkki siitä, että eläkeläiskoti-
talouksia on kyseisessä desiilissä keskimääristä enemmän (vähemmän).

3 Vuonna 2004 alle 55-vuotiaita eläkkeensaajia oli 113 000 (joista osa asuu eläkeläiskotita-
loudessa) eli 9 prosenttia kaikista omaeläkkeensaajista. Osuus on 90-luvun aikana hie-
man pienentynyt (ks. artikkeli 2).
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Taulukko 5.2. Eläkeläiskotitalouksien sijoittuminen koko väestön toimeen-
tulodesiileihin 1987-2004. Desiilit muodostettu ekvivalenttitulon perusteel-
la, OECD:n uusi kulutusyksikköasteikko.

                        Desiilit
          I         II        III          IV       V     VI    VII   VIII     IX   X    Yht., %

        1987 22,4 24,7 16,5 10,9 5,9 5,2 4,0 3,3 3,2 4,0 100

        1988 26,2 24,1 14,8 9,1 6,5 4,5 3,9 3,1 3,5 4,3 100

        1989 29,3 22,4 13,7 9,7 6,2 4,5 4,4 3,0 3,2 3,6 100

        1990 31,0 20,9 13,3 8,5 5,9 6,1 3,7 3,6 3,4 3,7 100

        1991 23,8 20,6 13,9 9,4 7,4 6,0 5,8 4,5 3,9 4,8 100

        1992 20,1 18,1 15,2 9,7 7,4 7,0 6,4 4,9 5,4 5,8 100

        1993 16,5 18,8 15,0 9,9 8,1 8,1 7,2 5,5 5,5 5,5 100

        1994 16,3 18,2 15,1 10,5 9,4 7,5 6,9 6,1 4,8 5,3 100

        1995 15,5 18,4 14,2 11,2 10,1 7,8 6,0 5,6 5,2 6,1 100

        1996 12,7 19,8 13,5 12,3 10,8 8,4 6,4 5,7 4,6 5,9 100

        1997 12,6 20,4 14,9 11,7 10,3 9,3 6,1 5,2 3,5 6,0 100

        1998 13,5 20,1 16,3 10,7 10,1 7,8 6,2 5,2 5,0 5,2 100

        1999 13,2 21,8 16,4 12,0 10,1 7,0 5,6 4,9 4,1 5,0 100

        2000 13,1 21,7 17,7 11,9 9,2 7,7 6,1 4,6 3,9 4,2 100

        2001 12,1 21,2 18,0 13,4 9,2 7,6 6,6 4,5 3,5 3,9 100

        2002 10,9 21,0 16,9 13,4 10,1 8,3 5,8 4,9 4,5 4,2 100

        2003 12,9 19,5 17,0 14,5 8,8 8,4 6,0 4,7 4,2 4,0 100

        2004 13,9 20,7 17,3 13,0 9,6 7,4 5,3 4,6 4,2 4,1 100

Eläkeläiskotitalouksissa asuvat ovat tämän tarkastelun perusteella keskimääräistä
pienituloisimpia, sillä kaikissa neljässä tulotasoltaan alimmassa desiilissä on lähes
pääsääntöisesti yli 10 prosenttia eläkeläiskotitalouksista. Muissa se on yleensä
alle 10 prosenttia. Suhteellisesti eniten eläkeläiskotitalouksissa asuvia on toiseksi
alimmassa desiilissä, jossa vuonna 2004 oli joka viides eläkeläiskotitalous. Toi-
saalta eläkkeensaajia on myös muissa tuloluokissa. Kahteen korkeatuloisimpaan
desiiliin kuuluu yli 8 prosenttia eläkeläistalouksissa asuvista.

Eläkkeensaajien toimeentulon kannalta merkillepantavaa on, että eläkeläisko-
titalouksista alimpaan desiiliin kuuluu entistä vähemmän. Korkeimmillaan eli vuon-
na 1990 eläkeläiskotitalouksista yli 30 prosenttia oli alimmassa tulodesiilissä, mutta
nykyään osuus on jo melko lähellä osuutta koko väestössä eli 10 prosenttia. Elä-
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keläiskotitalouksissa asuvien yliedustus kaikkien pienituloisimmassa desiilissä on
siis vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana selvästi vähentynyt. Toisaalta vuo-
desta 2002 lähtien alimman desiilin osuus on noussut, joten tältä osin kehitys ei
ole ollut myönteistä.

5.4 Työeläke eläkeläiskotitalouksien tärkein toimeentulon
lähde

Edellä kuvattiin eläkeläiskotitalouksissa asuvan väestön toimeentuloa sekä euro-
määräisesti että suhteessa muissa kotitalouksissa asuviin. Kuvassa 5.5 tarkas-
tellaan, mistä käytettävissä olevat tulot kotitalouksissa koostuvat. Tämä voi an-
taa viitteitä siitä, mihin seikkoihin toimeentuloeroja tarkasteltaessa on syytä kiin-
nittää erityistä huomiota. Kuvan positiivisella akselilla on esitetty eri tuloerien
osuudet kotitalouden bruttotuloista.4 Negatiivisella akselilla on puolestaan mak-
setut tulonsiirrot suhteessa bruttotuloihin eli eräänlainen kotitalouden �veroaste�.

Kuva 5.5. Eläkeläis- ja ammatissa toimivien kotitalouksien bruttotulojen
rakenne ja maksetut tulonsiirrot vuosina 1987�2004, osuus (%) bruttotu-
loista.
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4 Bruttotulo on kotitalouden käyttävissä oleva tulo lisättynä kotitalouden maksamat
tulonsiirrot
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Eläkeläiskotitalouksien selvästi tärkein tulonlähde on eläke (työ- ja kansanelä-
ke). Vuonna 2004 eläkkeen osuus kotitalouden bruttotuloista oli 70 prosenttia.
Vuonna 1987 osuus oli vielä 75 prosenttia eli kokonaisuutena eläkkeen merkitys
tulolähteenä on jonkin verran vähentynyt. Samalla eläkkeen �rakenne� on muut-
tunut, sillä vajaassa kahdessakymmenessä vuodessa työeläkkeen osuus on nous-
sut 50:stä 60 prosenttiin ja kansaneläkkeen osuus laskenut 25:stä 10 prosenttiin.
Työeläkejärjestelmän kypsyminen ja kansaneläkkeen merkityksen vähentyminen
on tärkeä syy siihen, miksi eläkeläiskotitalouksien reaalitulo on noussut.

Tuotannontekijätulojen osuus eläkeläiskotitalouksien bruttotuloista on tarkas-
telujakson aikana noussut 17 prosentista 25 prosenttiin. Nousua selittää omai-
suustulon eli laskennallisen asuntotulon ja muiden omaisuustulojen kasvu, sillä
työ- ja yrittäjätulojen osuus on säilynyt liki muuttumattomana. Nykyiset eläke-
läiskotitaloudet ovatkin edeltäjiään vauraampia ja tämä näkyy myös tuloraken-
teessa. Etenkin omistusasumisen merkitys on suuri, sillä muiden omaisuustulojen
kasvusta huolimatta eläkeläiskotitalouksien tuotannontekijätuloista edelleenkin run-
saat 40 prosenttia on laskennallista asuntotuloa.

Vertailun vuoksi kuvassa on esitetty myös ammatissa toimivien kotitalouksien
vastaavat tuloerät osuutena bruttotuloista. Tuotannontekijätulojen ja erityisesti
työtulon osuus on selvästi suurin, joskin sen merkitys on muiden omaisuustulojen
osuuden kasvun seurauksena hieman vähentynyt. Tulonsiirroista eläkkeen mer-
kitys on häviävän pieni. Vaikka ammatissa toimivassa kotitaloudessa voi olla myös
eläkettä saavia henkilöitä, heitä ei kokonaisuudessaan ole paljon ja siksi eläkkeen
merkitys on toimeentulon kannalta vähäinen.5 Kuvasta käy hyvin ilmi myös se
kuinka muiden tulonsiirtojen (esim. työttömyyspäiväraha, toimeentulotuki) osuus
ammatissa toimivien kotitalouksien toimeentulosta kasvoi pahimpien lamavuosi-
en aikana selvästi. Tämä on yhteydessä siihen miksi ammatissa toimivien kotita-
louksien reaalitulo 1990-luvun alussa laski, sillä tuolloin moni työssä oleva oli
ainakin osan vuodesta työttömänä.

Eläkeläiskotitalouksien maksamien tulonsiirtojen eli verojen ja maksujen osuus
bruttotuloista oli vuonna 2004 vajaa 18 prosenttia. 1980-luvun loppuun verrattuna
�veroaste� on hieman noussut, mutta lamavuosiin verrattuna se on laskenut noin
3 prosenttiyksiköllä. Ammatissa toimivien kotitalouksissa verojen osuus on kor-
keamman tulotason ja progression johdosta vajaa kymmenen prosenttiyksikköä

5 Tilanne voi olla toinen �55�64-vuotiaita� ammatissa toimivia kotitalouksia tarkastelta-
essa, sillä niissä viitehenkilön puoliso voi hyvinkin olla varhais- ja tai osa-aikaeläkkeellä.
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korkeampi. Tarkemmin verotuksen ja maksujen merkitystä on käsitelty artikke-
lissa 4.

 5.5 Toimeentulon jakautuminen eläkeläiskotitalouksien
välillä tasaisempi kuin koko väestössä

Ovatko tuloerot eläkeläiskotitalouksissa asuvien keskuudessa kasvaneet vai ka-
ventuneet?  Entä onko kehitys ollut samansuuntaisia myös muissa kotitalouksis-
sa? Seuraavassa näitä kysymyksiä tarkastellaan tulojen tasaisuutta ja eriarvoi-
suutta kuvaavien mittareiden avulla. Kuvassa 5.6 on esitetty ginikerroin kaikille
sekä eläkeläis- ja ammatissa toimiville kotitalouksille erikseen. Kerroin saa ar-
von 0, jos ekvivalenttitulo on ryhmän kaikilla henkilöillä yhtä suuri, ja arvon 1, jos
yksi henkilö saa koko ryhmän tulot. Mitä suurempi on ginikertoimen arvo on, sitä
suuremmat ovat toimeentuloerot, ja päinvastoin.

Kaikkien kotitalouksien toimeentuloerot ovat koko väestössä kasvaneet 90-
luvun puolivälistä lähtien.Viime vuosina kehitys on kuitenkin tasaantunut ja tulo-
erot ovat hieman pienentyneet. Kaikille kotitalouksille laskettu ginikerroin on suu-
rempi (osin yhtä suuri) kuin ammatissa toimiville tai eläkeläiskotitalouksille erik-
seen laskettu ginikerroin. Näyttää siltä, että kotitaloudet ovat kussakin sosioeko-
nomisessa ryhmässä tulojakaumaltaan homogeenisempia kuin koko väestö. Kai-
kille kotitalouksille laskettua ginikerrointa nostaa lisäksi ryhmä muut, missä pieni-
tuloisuus on erityisen yleistä (ks. kuva 5.3a).

Kuva 5.6. Eläkeläis-, ammatissa toimivissa ja kaikissa kotitalouksissa asu-
vien tulonjako 1987�2004 ginikertoimella mitattuna, OECD:n uusi kulutus-
yksikköasteikko.
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Viime vuosikymmenen puoliväliin saakka eläkeläiskotitalouksissa asuvien tulon
jakautumisessa ei tapahtunut juurikaan muutoksia. Tämän jälkeen � erityisesti
vuonna 1998 � toimeentuloerot kasvoivat selvästi, mutta vuosina 1999�2001 ne
toisaalta laskivat. Lamaa edeltävään aikaan verrattuna tuloerot ovat kuitenkin
kasvaneet, sillä tarkastelujakson loppupuolella toimeentuloerot ovat jälleen kas-
vaneet. Ammatissa toimivissa kotitalouksissa asuviin verrattuna tuloerojen kas-
vu eläkeläiskotitalouksissa on silti ollut maltillista, sillä vuodesta 1992 lähtien am-
matissa toimivien kotitalouksien toimeentuloerot ovat koko ajan kasvaneet. Tätä
ennen toimeentuloerot olivat eläkeläiskotitalouksissa jopa suuremmat kuin am-
matissa toimivien kotitalouksissa.

Eläkeläiskotitalouksien koko väestöä �maltillisemman� tuloerokehityksen taus-
talla voi olla se, että pienituloisimpien, eli pelkästään kansaneläkettä saavien osuus
kaikista eläkeläiskotitalouksista, on tasaisesti vähentynyt. Syynä voi olla myös
se, että eläkkeet ovat indeksisidonnaisia eli ne ovat nousseet likipitäen samaa
tahtia. Ammatissa toimivissa kotitalouksissa vastaavien indeksisidonnaisten tulo-
erien merkitys toimeentuloon on vähäisempi. Toimeentulon jakauma on tullut
epätasaisemmaksi erityisesti siksi, että omaisuustulot ovat kasvaneet selvästi ja
kertyneet pääosin suurituloisille (Riihelä, Sullström, Tuomala, 2005).

Kuva 5.7  täsmentää eläkeläiskotitalouksissa asuvien toimeentulon jaosta saa-
tavaa kuvaa. Siinä eläkeläiskotitalouksissa asuvat on aluksi jaettu ekvivalenttitu-
lon suuruusjärjestyksen perusteella kymmeneen yhtä suureen osaan. Tämän jäl-
keen on laskettu, kuinka suuren osan eläkeläiskotitalouksien yhteenlasketusta
toimeentulosta kukin desiili saa. Mitä lähempänä desiilien tulo-osuudet ovat 10
prosenttia, sen tasaisempaa on eläkeläiskotitalouksien välinen tulonjako.

Pienituloisin ja etenkin suurituloisin desiili erottuvat kuvasta hyvin. Pienituloi-
simman desiilin osuus oli vuonna 2004 runsaat 5 prosenttia ja suurituloisimman
noin 20 prosenttia eläkeläiskotitalouksien tuloista. Parhaassa asemassa olevan
kymmenyksen tulot ovat siis nelinkertaiset huonoimmassa asemassa olevaan kym-
menykseen verrattuna. Muut desiilit sijoittuvat varsin lähelle toisiaan. Esimerkik-
si kolmanneksi vähiten ansaitsevan desiilin tulo-osuus on jo yli 7 prosenttia ja
kolmanneksi eniten ansaitsevan tulo-osuus on runsaat 11 prosenttia.
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Kuva 5.7. Eläkeläiskotitalouksissa asuvan väestön toimeentulon jakautu-
minen 1987�2004. Tulo-osuus (%) eläkeläiskotitalouksien yhteenlasketusta
eläketulosta kussakin eläkeläisdesiilissä, OECD:n uusi kulutusyksikkö-
asteikko.

Toimeentuloerot eläkeläiskotitalouksien kesken ovat tarkastelujakson aikana py-
syneet melko muuttumattomana. Vaikka ylimmän desiilin osuus on hivenen nous-
sut, eläkkeensaajat ovat yleisesti ottaen vaurastuneet melko samaa tahtia. Mie-
lenkiintoisena yksityiskohtana voidaan mainita ylimmän desiilin tulo-osuuden no-
pea nousu ja lasku 90-luvun loppupuolella. Muutokseen yhdistyy samanaikainen
pääomatulojen kasvu ja se voi olla myös syy siihen, miksi eläkeläiskotitalouksien
ginikerroin oli 90-luvun lopussa poikkeuksellisen korkea. Osittain kyse voi olla
otantasattumasta. Ylimmän desiilin tulo-osuuden lievä nousu vuoden 2002 jäl-
keen lienee kuitenkin selitys myös sille, miksi ginikerroin on vuoden 2002 jälkeen
noussut.

5.6 Eläkeläiskotitalouksissa asuvien köyhyysriskin
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Eläkeläiskotitalouksien reaalitulo on koko 90-luvun ajan noussut, joskin niiden
suhteellinen asema muihin kotitalouksiin verrattuna on lamavuosien jälkeen hei-
kentynyt. Seuraavassa arvioidaan eläkeläiskotitalouksissa asuvien köyhyyden
yleisyyttä ns. köyhyysriskin avulla. Siinä eläkeläiskotitalouden tuloa (kulutusyk-
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22,5

20,0

17,5

15,0

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0
1987 89 91 93 95 97 99 01 03

X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

Desiilit

% osuus koko eläketulosta



104 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo

7 Myös 40 %:n ja 50 %:n  rajoilla köyhyysriski on vuoden 1993 jälkeen kasvanut. Kuvioi-
den skaalan vuoksi tätä on kuitenkin vaikea havaita.

ovat alle mediaanitulon avulla määritellyn (köyhyys)rajan, luokitellaan köyhiksi.
Köyhyysriski saadaan, kun lasketaan köyhien osuus vastaavasta väestöstä. Vas-
taavalla tavalla köyhyysriskit voidaan laskea myös muille kotitalousryhmille.
Köyhyysraja on suhteellinen. Jos väestön mediaanitulo nousee, köyhyysrajakin
nousee, ja jos se alenee, köyhyysraja vastaavasti laskee. Euroopan Unioni aset-
taa nykyisin köyhyysriskirajaksi 60 prosenttia mediaanitulosta, kun se vielä joita-
kin vuosia sitten oli 50 prosenttia. Mitä matalammaksi raja asetetaan, sitä vä-
hemmän henkilöitä jää köyhyysrajan alle ja sitä pienempi köyhyysriski on.

Kuvassa 5.8 on esitetty sekä koko väestön että erikseen eläkeläis- ja amma-
tissa toimivien kotitalouksissa asuvien köyhyysriskit vuosilta 1987�2004 kolmen
eri köyhyysrajan mukaan. Matalimman eli 40 prosentin rajan perusteella eläke-
läiskotitalouksissa asuvista köyhiä oli vuonna 2004 hieman yli puoli prosenttia eli
noin 6 500 henkilöä. Heillä tulot kulutusyksikköä kohden olivat vuodessa alle
7 800 euroa.6 Ammatissa toimiviin verrattuna eläkeläiskotitalouksien köyhyysris-
ki oli hieman matalampi ja kaikkiin kotitalouksiin verrattuna selvästi matalampi.
Eläkeläiskotitalouksista matalimman köyhyysrajan alittavat todennäköisimmin nuo-
rena (työkyvyttömyys)eläkkeelle siirtyneet, joiden toimeentulo oli muita eläke-
läiskotitalouksia selvästi matalampi (ks. kuva 5.4 ja artikkeli 3).

Kun köyhyysraja asetetaan 50 prosenttiin mediaanitulosta, niin vuonna 2004
eläkeläiskotitalouksiin kuuluvista 3,5 prosenttia alitti köyhyysriskirajan. Kun raja
nostetaan 60 prosenttiin, köyhiä oli 15 prosenttia. Aikaisemmin todettu eläkeläis-
kotitalouksien toimeentulon vaihtelu suhdannetilanteen mukaan näkyy myös köy-
hyysasteissa (vrt. kuva 5.3). Viime vuosikymmenen alussa noin joka viides elä-
keläiskotitalous oli köyhä (60 prosentin raja), mutta lama-aikana näiden köyhyys-
riski laski selvästi. Vuodesta 1993 eläkeläiskotitalouksien köyhyysriski on kuiten-
kin kasvanut. Väljimmän eli 60 prosentin rajan mukaan se oli vuoteen 2004 men-
nessä yli kaksinkertaistunut.7 Samalla ero ammatissa toimivien köyhyysriskiin on
suurentunut, mutta kaikkiin kotitalouksiin verrattuna pysynyt liki ennallaan.

Syitä eläkeläiskotitalouksissa asuvien köyhyysriskin vaihteluun on useita. Vii-
me vuosikymmenen alussa tapahtuneen riskin laskun taustalla on köyhyysrajan

6 Vuonna 2004 mediaanitulo ylärajan kohdalla oli 19 490 euroa (muunnettu OECD
kulutusyksikkö). Köyhyysrajat 40, 50 ja 60 prosentin mukaan ovat tästä 7 796, 9 745 ja
11 694 euroa.
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aleneminen, sillä ammatissa toimivien kotitalouksien reaalitulo ja väestön medi-
aanitulo laski. Kaikkien ja eläkeläiskotitalouksissa asuvien köyhyysriskin nou-
suun laman jälkeen on puolestaan vaikuttanut köyhyysrajan nousu, sillä ammatis-
sa toimivien kotitalouksien työllisyys- ja palkkakehitys on ollut suotuisaa.

Kuva 5.8. Eläkeläis-, ammatissa toimivissa ja kaikissa kotitalouksissa asu-
vien köyhyysriski 1987�2004. Köyhyysraja 40, 50 ja 60 prosenttia koko
väestön käytettävissä olevan ekvivalenttitulon mediaanista, OECD:n uusi
kulutusyksikköasteikko.
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Köyhyysrajan valinnan lisäksi myös muilla tekijöillä on vaikutusta eläkeläiskotita-
louksien köyhyyden yleisyydestä saatavaan kuvaan. Käytettävissä olevaan tu-
loon luetaan esimerkiksi omaisuustulot, josta yksi tärkeä erä on omassa asunnos-
sa asumisesta saatava laskennallinen asuntotulo, eli laskennallinen nettovuokra
omistusasunnosta. Kun kotitalouden käytettävistä tuloista poistetaan tämä ja muut
laskennalliset erät, saadaan käytettävissä oleva rahatulo. Kuvasta 5.9 ilmenee
kuinka rahatuloon perustuva köyhyysriski antaa eläkeläiskotitalouksissa asuvien
köyhyydestä synkemmän kuvan kuin käytettävissä olevan tulon perusteella las-
kettu köyhyysriski. Vastaavaa muutosta ei ammatissa toimivissa kotitalouksissa
ole. Heille työtulo on toimeentulon kannalta selvästi merkittävämpi kuin lasken-
nallinen asuntotulo. Myöskään omistusasuminen ei ole ammatissa toimivissa ko-
titalouksissa yhtä yleistä kuin eläkeläiskotitalouksissa.

Kuva 5.9. Käytettävissä olevaan tuloon ja rahatuloon perustuvat köyhyys-
riskit eläkeläis- ja ammatissa toimivissa kotitalouksissa. Köyhyysraja 60
prosenttia, OECD:n uusi kulutusyksikköasteikko.

Omistusasumisen yleisyys, pieni perhekoko ja käytettävissä olevaan rahatuloon
perustuva köyhyysriski ovat tärkeitä syitä siihen, miksi eläkeläiskotitalouksien
köyhyys Suomessa näyttäytyy kansainvälisissä vertailuissa verrattain yleisenä
(ks. artikkeli 6). On kuitenkin muistettava, että laskennallinen asuntoetu vaikut-
taa aidosti kotitalouksien toimeentulomahdollisuuksiin. Niiden, jotka asuvat (ve-
lattomassa) omistusasunnossa, toimeentulo ja kulutusmahdollisuudet ovat parem-
mat kuin niillä joiden rahatulo on yhtä suuri, mutta jotka asuvat markkinavuokral-
la tai velallisessa omistusasunnossa.
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Kuvaa eläkeläiskotitalouden köyhyydestä täydentää myös vertailu ryhmään muut
(johon siis kuuluvat mm. työttömät ja opiskelijat) köyhyysriskiin. Tulonjakotilas-
ton mukaan vuonna 2004 käytettävissä oleviin tuloihin perustuva köyhyysriski oli
tässä ryhmässä muut jopa 65 prosenttia eli yli nelinkertainen eläkeläiskotitalouk-
sissa asuviin verrattuna (60 prosentin rajan mukaan). Ero on 90-luvun alusta
lähtien kasvanut merkittävästi, sillä ennen lamaa ryhmän muut köyhyysriski oli
noin kaksinkertainen eläkeläiskotitalouksiin verrattuna. Kaikkien pienituloisim-
mat, joille esimerkiksi toimeentulotuki on tärkeä toimeentulon lähde, ovat jääneet
eniten jälkeen yleisestä tulokehityksestä. Toimeentulotukitilaston mukaan toimeen-
tulotukea saavien osuus on korkein nuorilla aikuisilla. Mitä vanhempaa ikäryh-
mään mennään, sitä pienempi on toimeentulotukiasiakkaiden osuus. Vanhuselä-
keikäisten turvautuminen toimeentulotukeen on siten harvinaisempaa kuin
50�59-vuotiaiden ja 60�64-vuotiaiden toimeentulotulen käyttö. Vuonna 2004 noin
2 prosenttia 65-vuotta täyttäneistä sai toimeentulotukea (Toimeentulotuki 2004).

5.7 Yhteenveto

Reaalisesti eläkeläiskotitalouksissa asuvien toimeentulo on vuosien 1987-2004
välisenä aikana selvästi parantunut. Nykyiset eläkkeensaajat ovat edeltäjiään
vauraampia siksi, että työeläkkeen merkitys toimeentuloon on työeläkejärjestel-
män kypsyessä tasaisesti kasvanut. Eläkeläiskotitalouksissa asuvien suhteellinen
asema on kuitenkin 90-luvun puolivälistä lähtien heikentynyt ammatissa toimivien
kotitalouksiin nähden. Laman aikana eläkeläisten suhteellinen asema parani ak-
tiivi-ikäisten aseman heiketessä, mutta laman jälkeen ammarissa toimivien käy-
tettävissä olevat tulot ovat nousseet eläkkeensaajia nopeammin.

Vaikka  koko väestön toimeentulojaossa eläkkeensaajia on kaikissa tuloluo-
kissa, niin yleensä he ovat keskimääräistä pienituloisempia. Merkillepantavaa on
se, että eläkeläiskotitalouksissa asuvien yliedustus alimmassa tulodesiilissä on
90-luvun aikana selvästi vähentynyt. Toimeentulon jakautuminen eläkkeensaaji-
en välillä on myös tasaisempaa kuin ammatissa toimivissa kotitalouksissa. Viime
vuosikymmenen alkuun verrattuna toimeentuloerot ovat tosin kummassakin ryh-
mässä kasvaneet, mutta eläkeläiskotitalouksissa kasvu on ollut selvästi vähäi-
sempää. Taustalla on toimeentuloltaan ylimpään tulodesiilin kuuluvien keskimää-
räistä parempi tulokehitys. Tämä näkyy myös eläkeläiskotitalouksien välisessä
toimeentulonjaossa, mutta lievempänä.
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Köyhyyden laajuus on herkkä sille miten sitä mitataan. EU:n nykyisin käyttämän
60 prosentin köyhyysrajan mukaan eläkeläiskotitalouksissa asuvien köyhyysriski
on yhtä yleistä kuin kaikissa kotitalouksissa keskimäärin, mutta yleisempää kuin
ammatissa toimivissa kotitalouksissa. Ero ammatissa toimiviin on kasvanut 90-
luvun alkupuolesta lähtien.
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Kati Ahonen

6 Eläkeläisten toimeentulo
kansainvälisessä vertailussa

Edellisissä artikkeleissa käsiteltiin eläkeläisten tulonmuodostusta ja eläkeläisten
toimeentuloa kansallisella tasolla. Tässä artikkelissa näkökulmaa laajennetaan
maan rajojen ulkopuolelle. Artikkelissa tarkastellaan eläkeikäisten toimeentuloa
vanhoissa EU-maissa ja katsotaan, miten Suomi sijoittuu tässä vertailussa.

Laekenin Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 2001 EU:n jäsenmaiden
eläkepolitiikalle kolme yhteistä päätavoitetta: eläkkeiden riittävyyden turvaami-
nen, eläkejärjestelmien rahoituksen kestävyyden takaaminen sekä eläkejärjes-
telmien nykyaikaistaminen vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia.
Eläkkeiden riittävyyttä koskevilla tavoitteilla pyritään varmistamaan koko väes-
tölle eläkeajan vähimmäisturva, joka suojaa eläkeläisiä suoranaiselta köyhyydel-
tä ja säilyttää kohtuullisessa määrin saavutetun elintason eläkeaikana. Eläkeläis-
ten toimeentuloa, eläkkeiden riittävyyttä ja eläkejärjestelmän kestävyyttä arvioi-
daan kansainvälisesti EU:ssa ja OECD:ssä sekä monissa vertailevissa tutkimuk-
sissa.

Tässä artikkelissa paneudutaan eläkeikäisten toimeentuloon ja köyhyyteen van-
hoissa EU-maissa EU:n seurantaraporttien, Eurostatin tilastotietojen ja viimeai-
kaisen tutkimustiedon kautta. Toimeentulotarkastelu painottuu käytettävissä ole-
vien ekvivalenttien rahatulojen vertailuun.

6.1 Käytetyt aineistot ja määrittelyt

Eläkeläisväestön toimeentuloa vertailevan tutkimuksen ovat mahdollistaneet vii-
me vuosina rakennetut hyvätasoiset kansainväliset tutkimusaineistot. Käytetyimpiä
useita maita käsittäviä tulonjakoaineistoja, joissa Suomikin on mukana, ovat LIS
eli Luxemburg Income Study ja Eurostatin koordinoima EU-SILC (EU Survey
on Income and Living Conditions), jota edelsi ECHP (eli European Community
Household Panel). EU:n seurantaraporttien ja Eurostatin tulotiedot pohjautuvat
pääosin EU-SILC:iin.

Aineistot ovat kotitalouskohtaisia eli yksilöiden toimeentuloa arvioitaessa ote-
taan huomioon kaikkien kotitalouden jäsenten tulot. Aineistot on kerätty haastat-
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telututkimuksina. Haastattelutietoihin on monissa maissa yhdistetty lisäksi rekis-
teritietoja. Käytäntö ei kuitenkaan ole yhtenevä, mikä heikentää tietojen vertail-
tavuutta. Esimerkiksi EU-SILC:in tulotiedot saadaan Pohjoismaissa pääosin re-
kistereistä, kun ne muissa maissa kysytään haastattelemalla.

Tässä artikkelissa tarkastellaan eläkeikäisten toimeentuloa pääosin EU-
SILC:iin pohjautuvien tulotietojen avulla. Suomi tuli mukaan ECHP:n tiedonke-
ruuseen vuonna 1996. Tämän jatkona EU-SILC käynnistettiin vuonna 2004 Suo-
messa ja 12 muussa EU-maassa. Aineiston ensimmäiset tulotiedot koskevat vuotta
2003. Vuonna 2005 EU-SILC:issä olivat mukana kaikki 25 EU-maata sekä näi-
den lisäksi Norja ja Islanti.

Artikkelissa tarkastellaan pääosin eläkeikäisiä, joiksi on määritelty 65 vuotta
täyttäneet henkilöt. Eläkeikäiseksi kotitaloudeksi määritellään kotitalous, jonka
viitehenkilö eli suurituloisin henkilö on 65 vuotta täyttänyt. Tarkastelun ulkopuo-
lelle jäävät laitoshoidossa ja vanhainkodissa olevat henkilöt.

Tulokäsitteenä on kotitalouden yksilöä kohden laskettu rahatulo eli ekviva-
lentti rahatulo. Ekvivalenttitulo lasketaan jakamalla kotitalouden jäsenten yhteen-
lasketut tulot kulutusyksikkö- eli ekvivalenttiluvulla kotitalouden jäsenten kesken.
Tulot ovat siten henkeä kohden lasketut, vaikkakin ne muodostuvat kaikkien ko-
titalouden jäsenten tuloista. Ekvivalenttitulo on sama kaikille saman kotitalouden
jäsenille. Tulokäsite on syytä pitää mielessä, kun artikkelissa tarkastellaan erik-
seen miesten ja naisten tuloja. Mikäli kotitaloudessa on sekä mies että nainen,
näiden ekvivalenttitulo on sama riippumatta heidän henkilökohtaisista tuloistaan.

Käytettävissä oleva rahatulo muodostuu tuotannontekijätuloista eli ansiotu-
loista (palkka ja yrittäjätulo) ja omaisuustuloista sekä saaduista tulonsiirroista (mm.
eläkkeet) vähennettynä maksetuilla tulonsiirroilla (mm. välittömät verot ja sosi-
aaliturvamaksut). Rahatulot eivät sisällä laskennallisia tuloeriä.

Artikkeli eroaa tarkastelunäkökulmaltaan edellisestä artikkelista kahdella ta-
valla. Ensinnäkin tulokäsite eli käytettävissä oleva rahatulo ei sisällä laskennalli-
sia tuloeriä kuten edellisessä artikkelissa käytetty käytettävissä olevan tulon -
käsite. Laskennallisista tuloeristä merkittävin on omistusasumiseen liittyvä asun-
totulo. Toinen ero tarkastelunäkökulmissa on se, että tässä tarkastellaan pääosin
eläkeikäisiä. Viitehenkilö ei siten välttämättä ole eläkkeellä ja viitehenkilön puoli-
so voi olla alle 65-vuotias. Myös varhaiseläkkeellä olevat jäävät tarkastelun ulko-
puolelle. Artikkelissa käytetyt käsitteet on määritelty tarkemmin edellisen artik-
kelin alussa.
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6.2 Suomessa eläkeikäisten toimeentulon taso alempi
kuin vanhoissa EU-maissa keskimäärin

Jotta voidaan vertailla paremmin eri maiden tulotasoja, täytyy ottaa huomioon
erot maiden hintatasoissa eli laskea tuloille ostovoima. Tulojen ostovoima saa-
daan lasketuksi maakohtaisen ostovoimapariteetin avulla. Ostovoimapariteetit ovat
vaihtokursseja, joilla muunnetaan eri maiden valuutat ostovoimiltaan yhteismital-
lisiksi. Ostovoimakorjauksen jälkeen samalla rahamäärällä tulisi saada sama määrä
tavaroita ja palveluita eri maissa.

Kuva 6.1. Eläkeikäisten ja työikäisten ostovoimakorjattu ekvivalentti raha-
tulo vuonna 2001 eräissä EU-maissa.

Lähde: Eurostat

Vuonna 20011 EU15-maissa eläkeikäisten ostovoimakorjattu ekvivalenttirahatu-
lo oli keskimäärin2 12 200 euroa vuodessa ja työikäisten 14 600 euroa eli runsaat
2 000 euroa vuodessa korkeampi. Suomessa eläkeikäisten vuositulojen ostovoi-
ma oli noin 10 000 euroa. Eläkeikäisten vuotuinen ostovoima jää Suomessa 2 000
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1 Kansainvälisten tilastojen julkaisussa voi olla usean vuoden viive kansallisiin nähden.
Tällä hetkellä esimerkiksi Eurostatin tulotiedot ovat osin vuoden 2001 tasolla, kun kan-
sallisilla tasoilla tilastot ovat vuoden 2004 tasolla.
2 Kyseessä on Eurostatin arvioima väestöosuuksilla painotettu keskiarvo.
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euroa alle EU15-maiden keskiarvon ja se on EU15-maiden viidenneksi alin. Myös
suomalaisten työikäisten vuositulojen ostovoima jää alle EU15-maiden keskiar-
von. Eläke- ja työikäisten ostovoima on suurin Keski-Euroopan maissa. (Kuva
6.1.)

Ostovoimakorjaus huomioi maan hintatason vaikutuksen tuloihin, mutta ei esi-
merkiksi ei-rahamääräisten etujen, kuten ilmaisen terveydenhuollon ja koulutuk-
sen vaikutusta. Myös asumismuoto vaikuttaa siihen, millaiseen toimeentuloon
käytettävissä oleva tulo riittää. Näitä tekijöitä arvioidaan ikääntyneiden kannalta
artikkelin lopussa.

6.3 Suomessa eläkeikäisten toimeentulo suhteessa
työikäisiin alempi kuin EU15-maissa keskimäärin

Eläkeikäisten toimeentuloa voidaan myös arvioida suhteessa työikäisten (alle 65-
vuotiaiden) toimeentulon tasoon. Keskimäärin3 EU15-maissa eläkeikäisten käy-
tettävissä oleva ekvivalentti rahatulo on 81 prosenttia työikäisten tulosta. Suo-
messa eläkeikäisten tulo jää 75 prosenttiin työikäisten tulosta. Eläkeikäisen tulo
jää eniten työikäisen tulosta Irlannissa, mikä kertoo paitsi Irlannin matalasta elä-
ketasosta myös viime vuosien nopean talouskasvun myötä nousseesta palkkata-
sosta. Valtaosassa EU15-maista eläkeikäisten tulot ovat 70�80 prosenttia työ-
ikäisten tuloista. Eläkeikäisten tulot yltävät lähimmäksi työikäisten tuloja korkei-
den eläkkeiden maissa, Luxemburgissa, Italiassa, Itävallassa ja Ranskassa. Pää-
osa eläkeikäisten tulosta on eläketuloa, joten eläkkeen tasolla on vahva yhteys
eläkeikäisten toimeentuloon.  (Kuva 6.2 ja Liitetaulukko 6.1.)

Keskimäärin EU15-maissa eläkeikäisten miesten tulot ovat 83 prosenttia työ-
ikäisten miesten tuloista ja naisten 79 prosenttia työikäisten naisten tuloista. Elä-
keikäisten tulot ovat Suomessa miehillä 81 prosenttia työikäisten miesten tuloista
ja naisilla vastaavasti 72 prosenttia työikäisten naisten tuloista. Suomessa ja Ruot-
sissa eläkeikäisten naisten tulot jäävät työikäisten naisten tuloista huomattavasti
miehiä enemmän. Muissa maissa näin suurta eroa ei ole havaittavissa (kuva
6.2).

3 14 EU-maan väestöosuuksilla painottamaton maakeskiarvo.
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Kuva 6.2. Eläkeikäisten ekvivalentti rahatulo suhteessa työikäisten tuloon
sukupuolen mukaan vuonna 2003.

Lähde: COM(2006) 62 final.
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Naisten kokoaikainen työssäkäynti yleistyi Suomessa ja Ruotsissa teollistumisen
ja julkisen päivähoitojärjestelmän luomisen myötä voimakkaasti 1960�1970-lu-
vuilla. Suomen ja Ruotsin eläkeikäisten naisten huonoa suhteellista asemaa selit-
tääkin osin työikäisten naisten vakiintunut taloudellinen asema. Suomessa työ-
ikäiset naiset ovat hyvin koulutettuja ja naisten työssäkäyntiaste on korkea. Työ
on tyypillisesti kokoaikaista. Osa-aikaisen työn osuus on Ruotsissa jonkin verran
yleisempää, mutta naisten työllisyysaste on Ruotsissa vastaavasti Suomea kor-
keampi. (Kuva 6.3.) Naisten korkea työllisyys ja vähäinen osa-aikatyön osuus
kasvattavat työikäisten naisten tuloja, jolloin eläkeikäisten naisten tulot työikäisiin
nähden jäävät pienemmiksi kuin sellaisissa maissa, joissa naisten kokoaikainen
työssäkäynti ei ole yhtä yleistä.

Naisten korkean työllisyyden maita on Suomen, Ruotsin ja Tanskan ohella
myös Portugali. Keski-Euroopan maissa naisilla osa-aikatyön osuus on huomat-
tava ja työllisyys alhaisempi. Etelä-Euroopassa naisten työllisyysaste on alhai-
nen, mutta ne jotka ovat työssä, tekevät sitä usein kokoaikaisesti.
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Kuva 6.3. Naisten työllisyysaste ja osa-aikatyötä tekevien osuus EU15-
maissa vuonna 2003.

Lähde: Eurostat.

6.4 Eläkeikäisten köyhyysriski Suomessa pienempi kuin
EU15-maissa keskimäärin

Tuloköyhyys voidaan määritellä absoluuttisena tai suhteellisena. Absoluuttisesti
köyhiä ovat minimitoimeentulon alapuolelle jäävät henkilöt; suhteellisesti köyhiä
taas yleiseen ansiotasoon suhteutetun rajan alle jäävät henkilöt. Absoluuttisen
köyhyysrajan käyttäminen edellyttää tietoa eri maissa asuvien ihmisten perustar-
peista, kulutuskäyttäytymisestä, hintatasosta, palvelutasosta ym. Näiden asetta-
minen keskenään samalle tasolle on vaikeaa. Suhteellinen köyhyys on helpom-
min mitattavissa. Suhteellisesti köyhä ei välttämättä kuitenkaan ole absoluutti-
sesti köyhä ja päinvastoin. Esimerkiksi hyvin tasaisen tulojaon maassa suhteelli-
sesti köyhiä ei ole juuri lainkaan, vaikka on mahdollista, että lähes koko kansa jää
alle minimitoimeentulon.

EU:ssa virallisena köyhyysriskinä pidetään tulotasoa, joka jää alle 60 prosen-
tin koko väestön mediaaniekvivalenttitulosta. EU15-maissa keskimäärin4 20 pro-
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senttia eläkeikäisistä jää 60 prosentin köyhyysriskirajan alapuolelle. Työikäisillä
tämä osuus on 15 prosenttia. Eläkeikäisten köyhyysriski on siten työikäisiä suu-
rempi lähes kaikissa maissa lukuun ottamatta Alankomaita, Luxemburgia ja Ita-
liaa. (Kuva 6.4)

Suomessa eläkeikäisten köyhyysriski on hivenen pienempi kuin vanhoissa EU-
maissa keskimäärin ja työikäisten köyhyysriski Tanskan ohella matalin. Luxem-
burgissa ja Alankomaissa 65 vuotta täyttäneiden köyhyysriski on alle 10 prosent-
tia. Irlannissa, Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa ikääntyneiden köyhyysriski
on selvästi korkein. (Kuva 6.4)

Kuva 6.4. Eläkeikäisen ja työikäisen väestön köyhyysriski EU15-maissa
noin vuonna 2003.

Lähde: COM(2006) 62 final.

6.5 EU-maissa eläkeikäisten naisten köyhyysriski
suurempi kuin miesten

Eläkeikäisten naisten toimeentulo on selkeästi miehiä huonompi useissa maissa.
Etenkin Ruotsissa, Suomessa, Saksassa, Irlannissa, Itävallassa ja Isossa-Britan-
niassa naisten köyhyysriski on huomattavasti miehiä suurempi. Suomessa ja Ruot-
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sissa eläkeikäisten naisten köyhyysriski on noin kaksinkertainen miehiin nähden.
(Kuva 6.5)

Kuva 6.5. Eläkeikäisten köyhyysriski sukupuolen mukaan EU15-maissa
noin vuonna 2003.

Lähde: COM(2006) 62 final.

Useissa maissa köyhyysriski on suurin kaikkein vanhimmilla ja erityisesti kaik-
kein vanhimmilla naisilla. Esimerkiksi Suomessa 75 vuotta täyttäneistä naisista
30 prosenttia on köyhyysuhan alaisia, Irlannissa jopa yli 60 prosenttia ja Portuga-
lissa, Kreikassa, Itävallassa ja Isossa-Britanniassakin yli 30 prosenttia (taulukko
6.1). Iän suuri merkitys naisilla liittyy yksinjäämiseen. Smeedingin ja Sandströ-
min (2005) LIS -aineistoon perustuvassa tutkimuksessa 65 vuotta täyttäneiden
naisten köyhyysriski on kaikissa vertailussa mukana olleissa maissa selvästi suu-
rempi, mikäli he asuivat yksin5. (Ks. aiheesta myös Zaidi ym. 2006). Leskeksi
jääminen heikentää toimeentuloa paitsi tulojen aleneman myötä myös siksi, että
yhdessä asumisen skaalaedut poistuvat.
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Miehillä vanhimpien ryhmä ei erotu yhtä selvästi ja Suomessa 75 vuotta täyttä-
neiden miesten köyhyysriski on jopa pienempi kuin 65 vuotta täyttäneiden (tau-
lukko 6.1). Ikääntyneissä miehissä on naisia vähemmän yksinasuvia. Lisäksi kuo-
levuus on tyypillisesti korkeampi heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien
keskuudessa. Täten vanhimpien miesten joukkoon on valikoitunut hyväosaisem-
pia eläkeläisiä. Yli 75-vuotiaiden miesten pieni määrä aineistossa antaa kuitenkin
aiheen suhtautua varovaisesti tähän tulokseen.

Taulukko 6.1. Ikääntyneiden köyhyysriski sukupuolen ja iän mukaan vuon-
na 2000.

Miehet, % Naiset, %
65�74 75+ 65�74 75+

Alankomaat : : : :
Belgia 21 30 22 25
Espanja 18 19 19 19
Irlanti 24 46 37 62
Iso-Britannia 15 23 19 36
Italia 12 9 14 15
Itävalta 10 21 26 32
Kreikka 30 34 27 35
Luxemburg 6 9 6 15
Portugali 28 34 30 41
Ranska 17 17 17 23
Ruotsi : : : :
Saksa 7 5 12 13
Suomi 11 5 23 30
Tanska : : : :

Lähde: Eurostat.

Naisten köyhyysriski on lähempänä miesten köyhyysriskiä maissa, joissa ikään-
tyneet asuvat suurissa kotitalouksissa. Suomessa eläkeläiskotitalouksien keski-
koko on EU15-maiden pienimpiä. Eläkeikäiset asuvat tyypillisesti omassa talou-
dessaan eivätkä esimerkiksi lastensa luona, kuten Etelä-Euroopan maissa on usein
tapana (SHARE, 2005). Koska naiset elävät keskimäärin miehiä pitempään, suuri
osuus yksinasuvista eläkeikäisistä on naisia. Suomessa tämä osuus on suurempi
kuin EU15-maissa keskimäärin, sillä meillä naisten ja miesten eliniän ero on van-
hojen EU-maiden suurimpia. Suomen ohella myös Ruotsissa naisten köyhyysris-
ki on miehiä selkeästi suurempi. (Kuva 6.6 ja liitetaulukko 6.2.)
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Belgiassa ja Tanskassa pienestä kotitalouskoosta huolimatta sukupuolten väliset
erot ovat Suomea ja Ruotsia pienemmät (kuva 6.6). Tämä johtunee leskeneläk-
keen ja eläkeläisen minimiturvan korkeasta tasosta. Tanskassa kansaneläke on
tasoltaan poikkeuksellisen hyvä, kun taas Belgiassa maksetaan leskeneläkkeenä
myös eronneen puolison eläkettä, mikäli puolison tulot olivat lesken tuloja kor-
keammat avioliiton aikana. Eronneella puolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen
myös esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa. (Laitinen-Kuik-
ka, Bach, ja Vidlund, 2002. ks. aiheesta myös Tuominen ja Laitinen-Kuikka, 2006.)

Kuva 6.6. Eläkeläiskotitalouden keskimääräinen koko (vuonna 2000) ja
eläkeikäisten naisten köyhyysriski suhteessa samanikäisten miesten köy-
hyysriskiin vuonna 2003.

Lähde: Eurostat, omat laskelmat.

Koska ekvivalenttitulo on sama kaikille saman kotitalouden jäsenille, miesten ja
naisten välinen ekvivalenttituloero (sekä köyhyysriskiero) määräytyy vailla puo-
lisoa elävien kotitalouksien tuloista. Ekvivalenttituloeron suuruuteen vaikuttaa se,
kuinka paljon vailla puolisoa eläviä kotitalouksia maassa suhteellisesti on ja mil-
lainen on tällaisten kotitalouksien rakenne. Mitä vähemmän vailla puolisoa eläviä
kotitalouksia maassa on, sitä lähempänä toisiaan ovat miesten ja naisten ekviva-
lenttitulot ja siten myös köyhyysriskit. Lisäksi eroon vaikuttaa vailla puolisoa elä-
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vien kotitalouksien tyypillinen koko: esimerkiksi pienituloisen lesken ekvivalentti-
tulo on korkeampi, mikäli hän yksinasumisen sijaan asuu työssäkäyvän lapsensa
perheen luona eikä joudu elämään pelkän henkilökohtaisen tulonsa varassa.

6.6 Toimeentulon jakautuminen eläkeikäisten kesken
Suomessa EU15-maiden tasaisimpia

Edellä tarkasteltiin vanhuuseläkeikäisten toimeentuloa keskimäärin. Tämän li-
säksi on syytä katsoa, miten toimeentulo jakautuu eläkeikäisten välillä. Kuvassa
6.7 on esitetty eläkeikäisten ja työikäisten tulojen 80/20-suhde. Luku kertoo hy-
vätuloisen eli ylimmässä tuloviidenneksessä olevan henkilön ja huonotuloisen eli
alimmassa tuloviidenneksessä olevan henkilön keskitulojen suhteen. Kuvaan 6.7
on laskettu tämä tulosuhde erikseen työikäisille ja eläkeikäisille. Mikäli tulonjako
on sama molemmissa ryhmissä, niin havaintopisteet (maat) sijoittuvat kuvan hal-
kaisijalle.

Kuva 6.7. Työikäisten ja eläkeikäisten käytettävissä olevan ekvivalentti-
rahatulon 80/20-suhde noin vuonna 2003.
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Kuvassa alimpina vasemmalla ovat pienten tuloerojen maat. Ruotsissa, Tanskas-
sa, Suomessa ja Luxemburgissa tuloerot ovat molemmissa ryhmissä pienimmät.
Itävallassa eläkeikäisten välillä tuloerot ovat ainoana maana suuremmat kuin työ-
ikäisten. Ranskassa eläkeikäisten tuloerot ovat lähellä työikäisten tuloeroja.

Lähes kaikissa maissa eläkeikäisten tuloerot ovat työikäistä väestöä pienem-
mät. Eläkeikäisten keskuudessa ylimmässä tuloviidenneksessä olevat ansaitse-
vat keskimäärin noin neljä kertaa enemmän kuin alimpaan tuloviidennekseen si-
joittuvat henkilöt; Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Luxemburgissa vajaa kol-
me kertaa enemmän.

6.7 Muita toimeentuloon vaikuttavia tekijöitä

Toimeentuloon vaikuttaa myös eläkeikäisten kulutusrakenne ja muut menot.
Terveyden- ja sairaudenhoitopalveluiden tarve on eläkeikäisellä väestöllä työ-
ikäistä väestöä keskimäärin suurempi. Myös omaisuus ja finanssivarallisuus vai-
kuttavat toimeentuloon.

Merkittävin puute toimeentulon arvioimisessa rahatulon kautta on se, että asu-
mismuotoa ei oteta huomioon. Omistusasumiseen liittyviä vuokralla asumista pie-
nempiä asumiskustannuksia kutsutaan laskennalliseksi vuokratuloksi tai asunto-
tuloksi. EU15-maiden välillä on melkoisia eroja omistusasumisen yleisyydessä:
Eurostatin tilastojen mukaan eläkeläisten omistusasuminen vaihtelee Saksan ja
Alankomaiden runsaasta 40 prosentista Kreikan ja Espanjan noin 90 prosenttiin.
Suomessa 80 prosenttia eläkeläiskotitalouksista asuu omistusasunnossa. Eläke-
läisten omistusasuminen on Suomessa viidenneksi yleisintä EU15-maista. Suo-
men, Kreikan ja Espanjan ohella myös Irlannissa, Luxemburgissa ja Italiassa
ikääntyneistä vähintään 80 prosenttia asuu omistusasunnossa. Luxemburgissa,
Suomessa, Ranskassa ja Kreikassa eläkeläisillä omistusasuminen on työssä ole-
via selvästi yleisempää. Alankomaissa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa, Itäval-
lassa ja Saksassa tilanne on päinvastainen. (Kuva 6.8)
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Kuva 6.8. Kotitalouksien omistusasuminen EU15-maissa vuonna 2001.

Lähde:Eurostat.

Edellisessä artikkelissa kävi ilmi, että laskennallisen tulon, pääasiassa asuntotu-
lon, sisällyttäminen käytettävissä oleviin tuloihin pienentää suomalaisten eläke-
läisten köyhyysriskiä merkittävästi. Esimerkiksi vuonna 2003 eläkeläisten köy-
hyysriski pieneni 18 prosentista noin 13 prosenttiin laskennallisten tuloerien myö-
tä (artikkeli 5, kuva 5.9). Vastaava tulos on jo saatu EU-SILC:stä Tanskan osal-
ta: vanhusväestön köyhyysriski puolittuu, mikäli asuntotulo sisällytetään käytet-
tävissä oleviin tuloihin.6

Asumiskustannusten huomioon ottaminen voi täten tasoittaa merkittävästi mai-
den välisiä eroja. Tätä tukee Ritakallion (2003) tekemä tutkimus Suomen ja Aust-
ralian köyhyyseroista ennen ja jälkeen asumiskustannusten. Ainoastaan tuloilla
mitaten Australiassa oli 10 prosenttiyksikköä enemmän köyhyysuhan alaisia hen-
kilöitä kuin Suomessa, mutta kun asiaa tarkasteltiin asumiskustannusten jälkeen,
ero supistui kahteen prosenttiyksikköön. Muutos selittyy Australian matalilla asu-
miskustannuksilla ja vanhusten lähes sataprosenttisella omistusasumisella.

Asuntotulon mukaan ottaminen tasoittanee myös maiden välisiä eläkeikäisen
väestön toimeentuloeroja, sillä tyypillisissä vuokra-asumisen maissa - Alanko-

6 EU-SILCissä on tavoitteena laskea tuloiksi jatkossa myös asuntotulot. Tieto on jo
olemassa Tanskan osalta vuotta 2003 koskevassa aineistossa.
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7 Alankomaissa julkinen terveydenhuolto ei kata suurituloisia ja työnantajan ottamat
yksityiset sairausvakuutukset ovat yleisiä. Myös Kreikassa työnantajakohtaiset järjes-
telyt ovat yleisiä, sillä julkisen terveydenhuollon saatavuus ja osin tasokin on Kreikassa
vaatimaton. (ks. esim. Kari ja Markwort, 2005).

maissa, Saksassa ja Itävallassa � eläkeikäisten tulojen ostovoima oli EU15-mai-
den korkeimpia. Vastaavasti ostovoima jäi matalaksi useissa korkean omistus-
asumisen maissa, Kreikassa, Irlannissa, Espanjassa, Suomessa ja Italiassa (kuva
6.1).

Omistusasuminen on Suomessa keskimäärin yleisempää eläkeikäisten kuin
työikäisten keskuudessa ja nuoret työikäiset asuvat varsin usein vuokra-asun-
nossa. Asuntotulo pienentänee siten eläkeikäisten ja työikäisten välistä köyhyys-
riskieroa paitsi Suomessa myös Ranskassa ja Kreikassa sekä vahvistaa entises-
tään Luxemburgin eläkeikäisten asemaa työikäisiin nähden. Myös asumisvelat
vaikuttavat toimeentuloon. Eläkeikäiset asuvat usein velattomissa omistusasun-
noissa, kun taas nuoremmilla asunto on usein velallinen. Velattomassa omistus-
asunnossa asuva tulee taloudellisesti paremmin toimeen kuin samantuloinen hen-
kilö, joka maksaa vuokraa tai vähentää asuntolainaa.

Toinen merkittävä seikka, joka tulovertailuissa jää yleensä vaille huomiota, on
miten maassa on järjestetty sosiaali- ja terveyspalvelut. Se miten ja millä panok-
sella julkinen sektori osallistuu terveydenhuoltoon, vaikuttaa erityisesti ikäänty-
neiden toimeentuloon, sillä heillä terveydenhuoltopalveluiden tarve on muuta vä-
estöä keskimäärin suurempi.

EU15-maissa terveydenhuolto on ainakin osin julkisesti tuotettua ja sen käy-
töstä koituvat omavastuut ovat pieniä. Palveluiden kattavuudessa, tasossa ja saa-
tavuudessa on kuitenkin maakohtaisia eroja. Monissa maissa työnantajat järjes-
tävät työntekijöilleen tai vähintään johtotehtävissä oleville yksityisiä sairausva-
kuutuksia. Myös yksityishenkilöiden itse ottamien vakuutusten määrä lienee yleis-
tymässä. Yksityisten terveydenhuoltomenojen osuus on EU15-maissa korkein-
taan noin neljännes Alankomaita ja Kreikkaa lukuun ottamatta, joissa yksityisten
menojen osuus on selkeästi muita maita korkeampi7 (liitekuva 6.1).

Terveydenhuoltomenot ovat EU15-maissa keskimäärin 8,5 prosenttia brutto-
kansantuotteesta. Suomessa terveydenhuoltomenojen bruttokansantuoteosuus on
EU15-maiden pienimpiä (liitekuva 6.1). OECD on arvioinut Suomen terveyden-
huollon hyvätasoiseksi ja varsin kustannustehokkaaksi moneen muuhun maahan
nähden. Suomen kansainvälisesti matalat terveydenhuoltomenot johtuvatkin etu-
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päässä alhaisesta palkkatasosta ja korkeasta tuottavuudesta eikä siitä, että ter-
veydenhuoltoon käytettäisiin meillä vähemmän määrällisiä resursseja kuin muis-
sa maissa (Klavus ja Linna, 2006). Toisaalta OECD moittii Suomea kansalaisten
epätasa-arvosta hoitoon pääsyssä ja toteaa työssäkäyvän väestön olevan tässä
suhteessa työvoiman ulkopuolella olevaa väestöä paremmassa asemassa. (OECD,
2005 Reviews of Health Systems: Finland.)

Julkisten terveyspalveluiden vaikutusta Suomen eläkeikäisten suhteelliseen ase-
maan on vaikea arvioida. Vaikkakin Suomessa terveyspalveluiden taso on kan-
sainvälisesti hyvä, palveluiden saatavuudessa eläkkeellä olevien asema on työ-
ikäisiä heikompi. Näin tosin lienee useassa muussakin EU15-maassa.

6.8 Yhteenveto

Eläkeikäisten käytettävissä oleva ekvivalentti rahatulo on Suomessa matalampi
kuin vanhoissa EU-maissa keskimäärin. Eläkeikäisten vuositulojen ostovoima on
Suomessa noin 2000 euroa pienempi kuin EU15-maissa keskimäärin. Myös elä-
keikäisten tulojen suhteellinen taso jää alle keskitason: eläkeikäisten tulot ovat
Suomessa noin 75 prosenttia työikäisten tuloista, kun ne vanhoissa EU-maissa
ovat keskimäärin 81 prosenttia.

Työikäisten ja eläkeikäisten naisten välinen toimeentuloero on Suomessa ja
Ruotsissa selvästi miehiä suurempi. Suomessa eläkeikäisten naisten tulot ovat 72
prosenttia työikäisten naisten tuloista, kun miehillä vastaava osuus on 81 prosent-
tia. Muissa maissa ikääntyneiden ja työikäisten välillä ei ole yhtä selvää suku-
puolten välistä eroa. Syynä tähän on Suomen ja Ruotsin työikäisten naisten ver-
raten hyvät tulot korkean koulutustason ja kokoaikaisen työssäkäynnin ansiosta.

Suomessa tulonjako on EU15-maiden tasaisimpia ja köyhyysriski alimpia. Elä-
keikäisten väliset ja työikäisten väliset tuloerot ovat vanhojen EU-maiden pie-
nimpiä. Eläkeikäisten välillä tuloerot ovat pienemmät kuin työikäisten välillä. Myös
eläkeikäisten köyhyysriski on Suomessa alle EU15-maiden keskitason (Suomes-
sa 17 %; EU15-maissa keskimäärin 20 %). Luxemburgia lukuun ottamatta nais-
ten köyhyysriski on vanhoissa EU-maissa miehiä suurempi, mutta Suomessa ja
Ruotsissa ero on suurin: naisten köyhyysriski on noin kaksinkertainen miehiin
nähden. Huonoin tilanne on 75 vuotta täyttäneillä yksin asuvilla naisilla.

Naisten köyhyysriski on lähempänä miesten köyhyysriskiä maissa, joissa ikään-
tyneet asuvat suurissa kotitalouksissa. Suomessa ja Ruotsissa vanhusten yksin-
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asuminen on yleistä ja pitemmän eliniän takia suuri osa yksinasuvista vanhuksis-
ta on naisia. Ikääntyneiden naisten miehiin nähden korkea köyhyysriski liittyy
osin juuri tähän. Mikäli esimerkiksi pienituloinen leski yksinasumisen sijaan asuu
työssäkäyvän lapsensa luona, kuten esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa usein on
tapana, hänen kotitalouskohtaiset tulonsa yltävät luultavasti köyhyysriskirajan ylä-
puolelle, vaikka yksin asuessaan tulot jäisivät tämän rajan alle.

Rahatulo ei sisällä laskennallisia tuloeriä kuten asuntotuloa. Omistusasuminen
on huomattavan yleistä Suomessa ja erityisesti eläkeikäisten keskuudessa. Asun-
totulon sisällyttäminen käytettävissä oleviin tuloihin vähentäneekin eläkeikäisten
köyhyysriskiä Suomessa.
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LIITTEET

Liitetaulukko 6.1. Eläkkeiden osuus 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden
ekvivalenttituloista EU15-maissa.

Eläkkeiden osuus ekvivalenttitulosta, %

Alankomaat 74
Belgia 84
Espanja 78
Irlanti 70
Iso-Britannia 69
Italia 83
Itävalta 79
Kreikka 71
Luxemburg 77
Portugali 72
Ranska 91
Ruotsi 83
Saksa :
Suomi 82
Tanska 76

Lähde: COM(2006) 62 final.

Liitetaulukko 6.2. Vuonna 2004 syntyneen eliniän odote EU15-maissa.

Nainen Mies

Espanja 83,6 76,9
Ranska 82,9 75,9
Italia 82,5 76,8
Ruotsi 82,5 77,9
Suomi 81,8 75,1
Belgia 81,7 75,9
Itävalta 81,6 75,9
Saksa 81,4 75,7
Kreikka 81,3 76,5
Luxemburg 81,0 75,0
Alankomaat 80,9 76,2
Irlanti 80,7 75,8
Iso-Britannia 80,7 76,2
Portugali 80,5 74,2
Tanska 79,9 75,1

Lähde: Eurostat
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Liitekuva 6.1. Julkisten ja yksityisten terveydenhuoltomenojen brutto-
kansantuoteosuus vuonna 2002.

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Julkinen Yksityinen

%

Lähde: EPC ja European Commission

Ita
lia

Ruo
tsi

Kre
ikk

a

Irla
nti

Suom
i

Esp
an

ja

Alan
ko

maa
t

Ran
sk

a

Belg
ia

Iso
-B

rit
an

nia

Sak
sa

Itä
va

lta

EU
15

Lu
xe

mbu
rg

Po
rtu

ga
li

Ta
ns

ka


	Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo
	Abstrakti
	Abstract
	Lukijalle
	Sisällys
	1 Johdanto ja yhteenveto
	1.1 Talouden kehitys ja laman pitkät jäljet
	1.2 Väestön ikärakenteen muutos ja eläkepolitiikan uusi suunta
	1.3 Teemana eläkkeiden ja eläkeläisten toimeentulon reaalinen kehitys ja kehitys suhteessa muihin väestöryhmiin
	1.4 Eläkkeelle siirtyminen ja ikääntyneiden työllisyyden kehitys
	1.5 Eläketulojen ja eläketulojakauman kehitys
	1.6 Eläkeläisten brutto- ja nettotulojen kehitys verrattuna muihin tulonsaajiin
	1.7 Eläkeläistalouksien toimeentulon kehitys
	1.8 Eläkeläiskotitalouksien ja muiden kotitalouksien rahatilanteen kehitys
	1.9 Suomalaisten eläkeikäisten toimeentulo kansainvälisessä vertailussa
	1.10 Miten eläkepolitiikka on onnistunut
	Kirjallisuus
	Liitteet
	Liitekuva  1.1.


	2 Eläkkeelle siirtyminen ja ikääntyneiden työllisyys
	2.1 Johdanto
	2.2 Eläkkeensaajista yhä useampi vanhuuseläkeläinen
	2.3 Varhaiseläkeläisten väestöosuus pienentynyt tuntuvasti
	2.4 Erot muihin Pohjoismaihin tasoittuneet
	2.5 Eläkkeellesiirtymisikä nousee hitaasti
	2.6 Eläkkeiden alkavuudessa laskeva suunta
	2.7 Työssä jatketaan aikaisempaa pitempään
	2.8 Ikääntyneiden työmarkkina-asema vahvistunut
	2.9 Yhteenveto
	Kirjallisuus

	3 Eläkkeiden reaalikehitys ja taso suhteessa ansioihin
	3.1 Johdanto
	3.2 Työeläke
	Vanhuuseläkkeen reaalinen taso noussut nopeasti
	Työkyvyttömyyseläkkeen reaalinen taso säilynyt, työttömyyseläkkeen selvästi noussut
	Keskimääräinen osa-aikaeläke pienentynyt
	Julkisen ja yksityisen sektorin eläkkeiden ero kaventunut tuntuvasti
	Työeläke noussut ansiokehitystä nopeammin • vain työkyvyttömyyseläke jäänyt jälkeen
	Työeläkkeen merkitys omaeläkkeessä kasvanut

	3.3 Täysi kansaneläke
	Täyden kansaneläkkeen reaaliarvo kehittynyt likimain samoin kuin työeläkkeiden

	3.4 Kokonaiseläke
	Kokonaiseläke noussut viidenneksellä
	Sukupuolten välinen eläke-ero kaventunut
	Kokonaiseläke noussut eniten vanhimmissa ikäryhmissä
	Kokonaiseläke suhteessa ansiotasoon pysynyt samana - poikkeuksena työkyvyttömyyseläke
	Kokonaiseläketulon siirtymä alemmista ylempiin tuloluokkiin tasainen

	3.5 Eläketulojen erot
	3.6 Yhteenveto
	Kirjallisuus

	4 Eläkeläisten brutto- ja nettotulot
	4.1 Indeksitarkistukset selittävät yli puolet bruttotulojen kasvusta
	4.2 Keskimääräinen bruttotulo eläkeläisillä on kasvanut yhtä ripeästi kuin palkansaajilla
	4.3 Lama nosti tilapäisesti eläkeläisten suhteellista tuloasemaa
	4.4 Verotusmuutokset ovat heikentäneet eläkeläisten asemaa palkansaajiin nähden
	4.5 Yhteenveto
	Kirjallisuus

	5 Eläkeläiskotitalouksien toimeentulo
	5.1 Keskeiset määritelmät ja artikkelissa käytetty aineisto
	5.2 Väestön ikääntyminen näkyy myös kotitalouksien ikärakenteessa
	5.3 Eläkeläiskotitalouksissa asuvien reaalitulo noussut
	5.4 Työeläke eläkeläiskotitalouksien tärkein toimeentulon lähde
	5.5 Toimeentulon jakautuminen eläkeläiskotitalouksien välillä tasaisempi kuin koko väestössä
	5.6 Eläkeläiskotitalouksissa asuvien köyhyysriskin kehitys erilainen riippuen köyhyysrajasta
	5.7 Yhteenveto
	Kirjallisuus

	6 Eläkeläisten toimeentulo kansainvälisessä vertailussa
	6.1 Käytetyt aineistot ja määrittelyt
	6.2 Suomessa eläkeikäisten toimeentulon taso alempi kuin vanhoissa EU-maissa keskimäärin
	6.3 Suomessa eläkeikäisten toimeentulo suhteessa työikäisiin alempi kuin EU15-maissa keskimäärin
	6.4 Eläkeikäisten köyhyysriski Suomessa pienempi kuin EU15-maissa keskimäärin
	6.5 EU-maissa eläkeikäisten naisten köyhyysriski suurempi kuin miesten
	6.6 Toimeentulon jakautuminen eläkeikäisten kesken Suomessa EU15-maiden tasaisimpia
	6.7 Muita toimeentuloon vaikuttavia tekijöitä
	6.8 Yhteenveto
	Kirjallisuus
	Liitteet
	Liitetaulukko  6.1.
	Liitetaulukko  6.2.
	Liitekuva  6.1. 






