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Vanhuuseläkkeellä ja työssä
Tutkimus vanhuuseläkeläisten työssäkäynnin yleisyydestä 
ja sosioekonomisista eroista
ANU POLVINEN & JUHA RANTALA & SUSAN KUIVALAINEN

Johdanto

Työurien pidentäminen on ollut keskeinen yh-
teiskuntapoliittinen tavoite 2000-luvulla. Myön-
teistä kehitystä on tapahtunut sekä keskimääräi-
sessä eläkkeellesiirtymisiässä (Kannisto 2017) et-
tä yli 55-vuotiaiden työllisyysasteessa (Tilasto-
keskus 2018). Työvoimatutkimuksen mukaan 
65−74-vuotiaiden työllisyysaste on kolminker-
taistunut 20 vuodessa ollen 10,6 prosenttia vuon-
na 2016 (SVT 2018). Myös työssä käyvien van-
huuseläkkeensaajien määrä on lisääntynyt. Vuo-
den 2016 lopussa 63–67-vuotiaista vanhuuseläk-
keensaajista noin kymmenen prosenttia työsken-
teli eläkkeen ohessa (Kannisto 2017). Eläkkeel-
lä työskentely kiinnostaa monia, sillä joka kolmas 
54–62-vuotias suomalainen harkitsee sitä (Tenhu-
nen 2017). Viime vuosina vanhuuseläkeikäisten 
työskentely on kuitenkin yleistynyt useissa mais-
sa, ja samalla kiinnostus aihetta kohtaan on kasva-
nut myös tutkimuskentällä (ks. esim. Eurofound 
2012; Scherger 2015). Tutkimus vanhuuseläkkeen 
ohella työskentelystä ja siihen yhteydessä olevista 
tekijöistä on kuitenkin vielä vähäistä. 

Aikaisempi tutkimus on tarkastellut joko van-
huuseläkeikäisten, usein 65 vuotta täyttäneiden 
työskentelyä riippumatta siitä, onko henkilö siir-
tynyt eläkkeelle vai ei (Wahrendorf & al. 2017; Di 
Gessa & al. 2017; Virtanen & al. 2014) tai van-
huuseläkkeellä tehtävää ansiotyötä (ks. mm. Behr 
& Bennett 2015; de Wind & al. 2016). Tulokset 
vanhuuseläkkeellä tai vanhuuseläkeiässä työsken-
telyyn yhteydessä olevista yksilötason sosioekono-
misista tekijöistä ovat varsin yhdenmukaisia. Mie-
het (mm. Hofäcker & Nauman 2015; Lain 2011; 
Eurofound 2012), nuoremmat eläkeläiset (mm. 

Eurofound 2012) ja hiljattain eläkkeelle siirtyneet 
(Dingemans & al. 2016) työskentelevät eläkkeel-
lä useammin. 

Terveydentilan on johdonmukaisesti todettu 
olevan yhteydessä työntekoon (mm. Wahrendorf 
& al. 2017; de Wind & al. 2016; Dingemans & 
al. 2015; Lain 2015; Hokema & Lux 2015) sa-
moin kuin koulutustason (mm. Fasbander & al. 
2015; Lain 2015; Hokema & Lux 2015; Pleau & 
Schauman 2012; Wang & al. 2008). Työskente-
ly vanhuuseläkeiässä on yleisempää myös johtaja- 
ja asiantuntijatehtävissä toimiville (mm. Wahren-
dorf & al. 2017), korkeammassa asemassa olevil-
le (mm. Komp & al. 2010) sekä ylemmille toimi-
henkilöille (Dingemans & al. 2015). Tutkimuk-
sissa onkin tuotu esiin vanhuuseläkeiässä työs-
kentelevien ryhmän valikoituneisuus. Samalla on 
nostettu esiin huoli kasvavista sosioekonomisista 
eroista: vanhuuseläkkeelle työuraansa näyttäisivät 
pystyvän pidentämään ne, jotka ovat lähtökohtai-
sesti paremmassa asemassa (mm. Scherger 2015; 
Hofäcker & Nauman 2015; Komp & al. 2010). 

Tulotason yhteys taas on jossain määrin epä-
selvä. Yhtäältä on oletettu, että pienet tulot oli-
sivat yhteydessä eläkkeellä työskentelyyn, koska 
taloudellinen tarve on tuolloin suurempi (Pleau 
& Shauman 2012; Scherger 2015). Osassa tut-
kimuksia onkin osoitettu, että pienituloisilla on 
suurempi todennäköisyys ansiotyöhön kuin suu-
rempituloisilla (mm. de Wind & al. 2016). Toi-
saalta työssäkäynnin perusteeksi on nähty ha-
lu ja mahdollisuudet jatkaa työskentelyä, jolloin 
on oletettu, että suurituloisimmilla on korkeam-
man koulutuksen, parempien työolojen ja parem-
man terveyden vuoksi korkeampi todennäköi-
syys työskennellä eläkeiässä (Wang & al. 2008; 
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Lain 2011; Komp & al. 2010; Pleau & Schauman 
2013; Fasbander & al. 2016). Osa tutkimuksista 
taas on paikantunut u-muotoisen mallin. Eniten 
työmarkkinoille osallistuivat ne eläkeläiset, jotka 
saavat pientä tai hyvin suurta eläkettä (Matikka 
2014) tai joiden tulot ovat pienet tai suuret (Ho-
kema & Lux 2015). Eriävät tulokset paikantune-
vat erilaisiin tulokäsitteisiin sekä siihen, että tut-
kittava joukko on määritelty eri tavoin eri tutki-
muksissa. Ilmiön kannalta on kuitenkin tärkeää 
huomioida, että yksilötason tekijöiden lisäksi eläk-
keen ohella työskentelyyn vaikuttaa moni muu-
kin tekijä, kuten työmarkkinoiden tarjoamat työ-
mahdollisuudet ja eläkejärjestelmä (Scherger & al. 
2012; Scherger & al. 2015).

Tutkimme tässä artikkelissa 63–74-vuotiaiden 
vanhuuseläkkeellä olevien työssäkäyntiä sekä 
yksilötason tekijöiden yhteyttä työssäkäynnin 
yleisyyteen Suomessa vuonna 2012. Suomalainen 
eläkejärjestelmä on kiintoisa kohde tutkittavan 
ilmiön kannalta: järjestelmässä ei ole rajoitteita 
ansiotyön tekemiselle vanhuuseläkkeen ohessa1 
toisin kuin useassa muussa maassa (ks. esim. 
E urofound 2012; Lain 2011). Lisäksi järjestelmäs-
sä on ollut jo pitkään osatyökyvyttömyyseläkkeen 
ja osa-aikaeläkkeen kaltaisia eläkelajeja, joissa eläk-
keen saanti on yhdistynyt osittaiseen työntekoon. 

Analysoimme erikseen palkansaaja- ja yrittäjä-
taustaisten työntekijöiden vanhuuseläkkeellä työs-
kentelyä. Tähän on kaksi syytä. Aiemmissa tutki-
muksissa on ilmennyt, että yrittäjät työskentelevät 
palkansaajia useammin eläkkeellä ollessaan (Wah-
rendorf & al. 2017; Lain 2015; Eurofound 2012; 
Scherger & al. 2012). Erillistä tarkastelua puoltaa 
myös institutionaalinen ero eläkevakuuttamisessa: 
työnantajan pitää vakuuttaa vanhuuseläkkeen rin-
nalla työtä tekevä henkilö 68 ikävuoteen saakka; 
sen sijaan yrittäjänä vanhuuseläkkeellä työsken-
televille tämä ei ole pakollista, vaan he voivat ot-
taa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Työssäkäynti 
vanhuuseläkkeellä kasvattaa eläkettä 1,5 prosent-
tia vuodessa aina vakuuttamisvelvollisuuden ylä-
ikärajaan saakka.

Analysoimme, miten ikä, sukupuoli, siviilisää-
ty, sosioekonominen asema, koulutus ja tulot ovat 
yhteydessä vanhuuseläkkeellä työskentelyyn. Kiin-
nostavaa on myös tarkastella, ovatko työskente-

1 Tarkasteluvuonna 2012 työstä 63 ikävuoden jälkeen an-
saittu eläkekarttuma ei pienentänyt kansaneläkettä. Vuo-
desta 2017 alkaen työstä ansaittu työeläke voi pienentää 
kansaneläkettä. 

lyyn yhteydessä olevat tekijät samanlaiset palkan-
saaja- ja yrittäjätaustaisille vanhuuseläkeläisille. 

Huomioimme artikkelissa myös vanhuuseläket-
tä edeltäneen tilan. Näin pystymme arvioimaan, 
millainen on aiemman työmarkkina-aseman ja 
eläkkeellä työskentelyn yhteys. Voidaan olettaa, 
että työssäkäynti on yleisintä silloin kun vanhuus-
eläkkeelle on siirrytty suoraan työstä. Työn löytä-
minen eläkkeelle siirtymisen jälkeen taas on vai-
keaa erityisesti silloin kun työura ei ole päättynyt 
vapaaehtoisesti. (Dingemans & al. 2016). Tarkas-
telemme myös osa-aikaeläkkeen kautta vanhuus-
eläkkeelle siirtyneitä.2 Osa-aikaeläke edellytti osa-
aikaista työntekoa, jolloin kokoaikaiselle eläkkeel-
le siirtyminen tapahtui vähitellen (Salonen & al. 
2017). Osa-aikaeläkkeensaajien on havaittu muis-
tuttavan ominaisuuksiltaan enemmän kokoaika-
työssä kuin eläkkeellä olevia (ks. lisää Salonen & 
al. 2017). Työkyvyttömyyseläkkeellä olleiden osal-
ta tarkastelemme erikseen täyttä ja osittaista työ-
kyvyttömyyseläkettä saaneita, sillä suuri osa osa-
työkyvyttömyyseläkkeen saajista on työelämäs-
sä (Polvinen & al. 2018). Tämän vuoksi voidaan 
olettaa, että he tekevät työtä vanhuuseläkkeen rin-
nalla useammin kuin täyttä työkyvyttömyyselä-
kettä saaneet. 

Määrittelemme artikkelissa työssäkäynnin vuo-
sittaisten ansiotulojen kautta. Analyysit toteute-
taan kahdella eri ansiotulorajalla, jotta saadaan 
luotettavampi kuva vanhuuseläkkeen ohella teh-
dyn ansiotyön yleisyydestä ja siihen yhteydessä 
olevista tekijöistä. Työskentelyä tutkitaan kolmel-
la tavalla: aluksi katsotaan työssäkäyvien lukumää-
riä ja osuuksia, sitten työnteon yleisyyttä kussakin 
ryhmässä tilastollisella mallilla ja lopuksi ansiotu-
lojen suuruutta. 

Tutkimusaineistona on havaintomäärältään 
mittava Tilastokeskuksen tulonjakoaineisto, joka 
sisältää kattavasti tietoa vanhuuseläkeläisten tu-
loista ja taustatekijöistä. Aiempi kotimainen tieto 
vanhuuseläkeikäisten työssäkäynnistä on pohjau-
tunut joko työvoimatutkimukseen (Suomen viral-
linen tilasto 2018) tai Eläketurvakeskuksen eläke-
rekistereihin (Kannisto 2017). Havaintomääräl-
tään pienessä työvoimatutkimuksessa työllisek-
si katsotaan henkilö, joka on haastattelua edeltä-
neen viikon aikana tehnyt vähintään tunnin ansio-

2 Osa-aikaeläke otettiin käyttöön 1980-luvun lopulla ja 
lakkautettiin vuoden 2017 alussa. Saman vuoden alussa tu-
li voimaan laki osittaisesta vanhuuseläkkeestä, joka mah-
dollistaa työnteon eläkkeen rinnalla. 
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työtä. Siitä ei myöskään ilmene, mikä osuus ikä-
ryhmästä tekee työtä vanhuuseläkkeen rinnalla. 
Eläkerekisterit rajoittuvat puolestaan eläkevakuu-
tettuun työhön. Palkansaajilla vakuutusaika päät-
tyy 68 vuoden iässä, ja tämän jälkeen tehty työ ei 
rekisteröidy eläkerekisteriin. Eläkerekisterin poh-
jalta on erityisen hankalaa tutkia yrittäjien ansio-
tulojen yleisyyttä, koska vakuuttaminen on vapaa-
ehtoista yrittäjänä vanhuuseläkkeellä työskentele-
ville. Tulonjakoaineistolla saavutetaan aiempia tar-
kasteluja kattavampi ja monipuolisempi kuva tar-
kasteltavasta ilmiöstä. 

Menetelmät 

Aineisto
Aineistona on Tilastokeskuksen 10 prosentin pit-
kittäisotos Suomen asuntokuntaväestöstä vuosilta 
1995–2012. Aineistoon on liitetty laajasti erilai-
sia taustatietoja, kuten eläkettä edeltävä työmark-
kina-asema, koulutusaste, ammatti, siviilisääty ja 
tulotiedot (mm. vuosittaiset ansio- ja yrittäjätulot 
sekä bruttotulot). Lisäksi aineisto sisältää Eläke-
turvakeskuksesta saadut tiedot eläkkeelle siirtymi-
sestä. Tässä tutkimuksessa aineisto rajataan koske-
maan vuonna 2012 niitä vanhuuseläkeläisiä, jot-
ka ovat 63–74-vuotiaita ja joiden vanhuuseläke on 
alkanut ennen vuotta 2012. Vanhuuseläkkeen ala-
ikäraja vuonna 2012 oli 63 vuotta, vaikka julkisel-
la puolella on ollut tätä alempia henkilökohtaisia 
eläkeikiä. Yli 74-vuotiaita vanhuuseläkkeen saajia 
ei tarkastella, koska heidän työssäkäyntinsä on var-
sin vähäistä ja toisaalta aineisto asettaa joitain ra-
joitteita eräiden heitä koskevien taustamuuttuji-
en (mm. eläkettä edeltävä ammatti ja sosioekono-
minen asema) luotettavalle saamiselle. Aineisto si-
sältää 58 297 vanhuuseläkkeellä olevaa henkilöä. 
Näistä 6 514 henkilöllä on yrittäjätausta ja 51 783 
henkilöllä palkansaajatausta. 

Muuttujat
Palkansaaja- ja yrittäjätausta. Vanhuuseläkkeellä 
olevien palkansaaja- tai yrittäjätausta saadaan eläk-
keellä oloa edeltävältä ajalta sosioekonomisen ase-
man avulla. Tieto sosioekonomisesta asemasta on 
saatavilla vuodesta 1995 alkaen. Vanhuuseläkkeel-
lä olevan henkilön palkansaaja- ja yrittäjätaustaa 
määriteltäessä käytetään viimeisintä tietoa sosioe-
konomisesta asemasta ennen eläkkeelle siirtymis-
tä. 11 prosentilla vanhuuseläkkeen saajista oli yrit-
täjätausta (ks. taulukko 1). 

Työssäkäynti. Vanhuuseläkkeellä olevien työssä-
käyntiä tarkastellaan vuoden 2012 palkka- ja yrit-
täjätuloilla (= ansiotulot). Vanhuuseläkkeellä ole-
vat määritellään työssäkäyviksi, jos ansiotulot ylit-
tävät 2 000 tai 10 000 euroa vuonna 2012. Alhai-
sempi raja (2 000 euroa vuodessa) kuvaa vähäistä 
työntekoa. Korkeampi raja (10 000 euroa vuo-
dessa) viittaa selvästi suurempaan ansiotasoon tai 
vuotuiseen työmäärään. Ansiotulot on indeksoitu 
vuoden 2012 tasoon.

Ikä. Vanhuuseläkkeellä olevat jaetaan nel-
jään ikäryhmään: 63–65-, 66–68-, 69–71- ja 
72–74-vuotiaisiin. 

Siviilisääty. Vanhuuseläkkeellä olevat jaetaan si-
viilisäädyn mukaan kahteen eri ryhmään: avio- 
tai avoliitossa oleviin sekä naimattomiin, leskiin 
tai eronneisiin. Tieto siviilisäädystä on vuodelta 
2012.

Koulutus. Vanhuuseläkkeellä olevien sosioe-
konomista asemaa mitataan koulutuksen avulla. 
Koulutus jaetaan 1) perusasteen suorittaneisiin, 
2) keskiasteen suorittaneisiin, 3) alimpaan korkea-
asteeseen tai alempaan korkeakouluasteeseen sekä 
4) ylempään korkeakouluasteeseen tai tutkijakou-
lutusasteeseen. Koulutustieto on vuodelta 2012. 

Ammatti. Ammattitiedot ovat saatavissa vuo-
desta 1995 aina vuoteen 2011 saakka. Ammat-
tia määriteltäessä käytetään uusinta tietoa amma-
tista. Näin ollen ammattitieto voi olla eläkeajalta 
tai ennen sitä. Ammatit jaetaan kymmeneen eri 
ryhmään käyttäen Tilastokeskuksen pääluokitus-
ta ammateille. 12 000 palkansaajataustaiselle van-
huuseläkkeensaajalle ei löytynyt ammattitietoa. 

Bruttotulot (pl. ansiotulot). Bruttotulot sisältävät 
muun muassa ansiotulot, omaisuustulot, eläkkeet 
sekä muut saadut tulonsiirrot. Koska tässä tutki-
taan työssäoloa juuri ansiotulojen avulla, brutto-
tuloista vähennetään palkka- ja yrittäjätulot pois. 
Bruttotulot (pl. ansiotulot) on jaettu kvintiileihin 
tämän tutkimuksen kohdejoukkoon kuuluvien 
tulojen perusteella. Euromääräiset rajat kvintii-
leille on esitetty taulukoissa. Tulotiedot ovat vuo-
delta 2012.

Vanhuuseläkettä edeltävä tila. Vanhuuseläkkeel-
lä olevien eläkettä edeltävä tila on ryhmitelty seu-
raavasti 1) työssä, 2) osa-aikaeläkkeellä (ja osa-ai-
katyössä), 3) täydellä työkyvyttömyyseläkkeel-
lä, 4) osatyökyvyttömyyseläkkeellä, 5) työttömä-
nä tai työttömyyseläkkeellä tai 6) muussa tilassa. 

Eläketurvakeskuksen rekisteritiedoista saadaan 
tieto vanhuuseläkettä edeltävästä mahdollises-
ta osa-aikaeläkkeestä, täydestä- tai osatyökyvyt-
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tömyyseläkkeestä. Lisäksi vanhuuseläkettä edel-
tävää tilaa määriteltäessä käytetään tietoa van-
huuseläkettä edeltävästä pääasiallisesta toiminnas-
ta. Seuraavat erilaiset siirtymäreitit vanhuuseläk-
keelle määritellään: 1) työstä, 2) osa-aikaeläkkeel-
tä (ja osa-aikatyöstä), 3) täyden työkyvyttömyys-
eläkkeen, 4) osatyökyvyttömyyseläkkeen, 5) työt-
tömyyden tai työttömyyseläkkeen tai 6) muun ti-
lan kautta vanhuuseläkkeelle siirtyneet. 

Tilastolliset menetelmät
Vanhuuseläkkeellä olevien palkansaaja- ja yrittä-
jätaustaisten henkilöiden työssäkäyntiä ja tuloja 
tarkastellaan erilaisten taustatekijöiden mukaan. 
Taulukossa 1 on esitetty palkka- ja yrittäjätulo-
ja saavien vanhuuseläkeläisten osuudet eri tulora-
joilla (yli 2 000 euroa ja yli 10 000 euroa vuon-
na 2012 ansainneet) sukupuolen, iän, siviilisää-
dyn, koulutuksen, ammattiryhmän, bruttotulo-
jen (pl. ansiotulot) ja vanhuuseläkkeelle siirtymä-
reitin mukaan. 

Vanhuuseläkkeellä olevien työssäkäyntiä mal-
linnetaan logistisen regressioanalyysin avulla. Pal-
kansaaja- ja yrittäjätaustaisille vanhuuseläkeläisil-
le tehdään erilliset mallit. Malli on ns. täysi mal-
li, jossa kaikki taustatekijät ovat samanaikaisesti 
mallissa. Taulukkoon on laskettu ristitulosuhteet 
(OR) ja 95 prosentin luottamusvälit. 

Työssäkäyvien vanhuuseläkeläisten, joiden palk-
ka- ja yrittäjätulot ovat enemmän kuin 2 000 ja 
10 000 euroa vuonna 2012, jakaumat taustateki-
jöiden mukaan sekä ansiotulojen mediaanit on esi-
tetty taulukossa 3. Taulukossa on vertailtu ansiotu-
lojen tasoa mediaanien avulla, mikä kuvaa ansiotu-
lojen suuruutta eri ryhmissä ja osaltaan ansiotyön 
merkitystä vanhuuseläkkeen ohella työskenteleville. 

Tulokset

Vanhuuseläkkeellä työskentelevät
Taulukossa 1 on esitetty 63–74-vuotiaiden van-
huuseläkeläisten työssäkäynti vuonna 2012 eri 
taustatekijöiden mukaan. Tarkastelu on tehty erik-
seen palkansaaja- ja yrittäjätaustaisille eläkkeen-
saajille. Tuloksissa on hyvä kiinnittää huomiota 
sekä tarkastelun kohteena olevan ryhmän kokoon 
että työssäkäynnin yleisyyteen kyseissä ryhmässä. 

Tutkimusaineistossa oli palkansaajataustaisia 
63–74-vuotiaita vanhuuseläkeläisiä noin 51 800 
ja yrittäjätaustaisia 6 500 henkilöä. Yrittäjätaus-
taisten työssäkäynti on selvästi yleisempää kuin 

palkansaajataustaisten. Kun työssäkäynnin alara-
jana käytettiin 2 000 euron ansiotuloa, palkan-
saajataustaisista lähes 12 ja yrittäjätaustaisista 33 
prosenttia työskenteli vanhuuseläkeaikana. Kai-
kista vanhuuseläkkeellä työskentelevistä palkan-
saajataustaisten osuus oli siten 74 ja yrittäjätaus-
taisten 26 prosenttia. Korkeammalla 10 000 eu-
ron ansiotulorajalla vanhuuseläkkeellä työsken-
televien osuudet (ja lukumäärät) karkeasti otta-
en puolittuivat. 

Niin palkansaaja- kuin yrittäjätaustaisilla työs-
kentely vanhuuseläkeaikana oli yleisempää mie-
hillä, 63–65-vuotiailla, avio- tai avoliitossa olevil-
la, korkeasti koulutetuilla sekä niillä, joiden brut-
totulot (pl. ansiotulot) kuuluivat ylimpään tulo-
viidennekseen. Vanhuuseläkettä edeltävän taustan 
mukaan yleisintä ansiotyö oli niillä, jotka olivat 
olleet työssä ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä. 
Työssä olleisiin kuuluivat suurelta osin myös osa-
työkyvyttömyyseläkkeellä olleet, joilla osa-aikai-
nen työnteko on ollut työkyvyttömyyseläkeaika-
na yleistä. Ammattiryhmistä erottuivat johtajat ja 
erityisasiantuntijat. 

Kaikista palkansaajataustaisista vanhuuseläk-
keellä työskentelevistä 51 ja yrittäjätaustaisista 70 
prosenttia oli ollut ennen vanhuuseläkettä työelä-
mässä, kun ansiotuloraja on 2 000 euroa (ks. tau-
lukko 3). Määrällisesti suuria ryhmiä olivat perus- 
ja keskiasteen koulutuksen saaneet. Vaikka työs-
säkäynti ei näissä ryhmissä ole kovin yleistä, kai-
kista työssäkäyvistä palkansaajataustaisista van-
huseläkeläisistä 50–60 prosentilla ja yrittäjätaus-
taisista melkein 70–80 prosentilla oli perus- tai 
keskiasteen tutkinto. Merkillepantava työssäkäy-
vien ryhmä oli myös bruttotulojen (pl. ansiotu-
lo) perusteella ylimpään tuloviidenneksen kuulu-
vat. Heidän osuutensa kaikista palkansaajataustai-
sista työssäkäyvistä oli 2 000 euron tulorajalla kol-
mannes ja 10 000 rajalla melkein puolet. Yrittäjä-
taustaisilla myös pienituloisimman viidenneksen 
osuus oli korkea. 

Työssäkäynnin yleisyys taustatekijöiden mukaan 
palkansaaja- ja yrittäjätaustaisilla vanhuuseläke-
läisillä

Taulukossa 2 on mallinnettu logistisen regres-
sioanalyysin avulla palkansaaja- ja yrittäjätaus-
taisten vanhuuseläkkeen saajien työssäkäyntiä eri 
taustatekijöiden mukaan, kun työssäkäynnin raja-
na on käytetty sekä 2 000 että 10 000 euron ansio-
tulorajaa. Esitetyt ristitulosuhteet (OR) ovat vaki-
oiduista malleista. 
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Taulukko 1. 63–74-vuotiaat palkansaaja- ja yrittäjätaustaiset vanhuuseläkkeellä olevat* sekä ansio-
tulojen yleisyys taustatekijöiden mukaan, %

Palkansaajatausta Yrittäjätausta

n

Ansiotulot

n

Ansiotulot

yli 2 000 € yli 10 000 € yli 2 000 € yli 10 000 €

Sukupuoli

Mies  23 425   14,1 6,0  3 879   39,6 21,0

Nainen  28 358   9,7 3,4  2 635   23,3 11,1

Ikä

63–65  10 245   17,1 7,4  1 233   41,8 22,9

66–68  16 799   13,1 5,4  2 178   34,9 18,5

69–71  13 019   9,7 3,4  1 798   30,7 15,6

72–74  11 720   7,1 2,1  1 305   24,7 11,0

Siviilisääty

Avio-/avoliitto  32 097   13,3 5,2  4 693   35,0 18,3

Naimaton/leski/eronnut  19 686   9,1 3,4  1 821   27,9 13,8

Koulutus

Perusaste  22 104   9,3 2,7  3 261   30,7 14,3

Keskiaste  15 910   11,2 4,0  2 079   30,7 14,9

Alempi korkea-aste  10 440   14,0 6,5  870   40,1 24,5

Ylempi korkea-aste  3 329   22,7 13,2  304   52,6 39,1

Ammatti

Johtajat  1 962   19,1 11,4  165   61,2 49,1

Erityisasiantuntijat  5 966   18,7 9,0  460   44,6 31,1

Asiantuntijat  7 033   12,8 5,5  1 104   30,4 18,8

Toimisto- ja asiakaspalvelutyön-
tekijät  4 214   8,6 2,8  62   19,4 8,1

Palvelu- ja myyntityöntekijät  6 567   15,9 5,2  601   28,0 11,2

Maanviljelijät ja metsätyönte-
kijät  552   23,6 6,3  2 615   34,7 13,7

Rakennus-, korjaus- ja  
valmistustyöntekijät  4 049   11,6 4,2  606   26,4 14,0

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät  4 300   13,3 5,9  589   35,3 23,3

Muu/ei tietoa  17 149   6,3 1,7  312   16,4 8,3

Bruttotulot ilman ansiotuloja (€)

1. kvintiili (alle 13 459 €)  8 975   9,5 2,3  2 722   25,1 9,4

2. kvintiili (13 460–17 179 €)  10 341   8,3 2,3  1 297   32,0 13,8

3. kvintiili (17 180–21 579 €)  10 891   9,9 3,0  771   35,3 19,5

4. kvintiili (21 580–28 909 €)  10 972   11,3 4,1  671   37,9 21,0

5. kvintiili (28 910 €– )  10 604   19,0 10,7  1 053   49,7 36,5

Ennen vanhuuseläkettä

Täysi työkyvyttömyyseläke  12 771   7,3 2,0  1 118   22,2 9,2

Osatyökyvyttömyyseläke  723   24,8 12,9  107   44,9 22,4

Työllinen  16 498   18,8 8,5  3 995   37,5 19,7

Osa-aikaeläke (ja osa-aikatyö)  5 357   14,0 5,9  654   43.9 25,8

Työtön+muu  16 434   6,5 1,8  640   10,6 3,9

Kaikki  51 783   11,7 4,6  6 514   33,0 17,0

*Lukumäärät ovat otostasolla. Kokonaistasolle korotettuna ne ovat kymmenenkertaisia.
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Taulukko 2. Vanhuuseläkkeellä ansiotuloja saavat. Logistinen malli. Ristitulosuhteet (OR) ja luotta-
musvälit, vakioidut mallit

Palkansaajataustaiset  (n=51 783) Yrittäjätaustaiset (n=6 514)

Ansiot yli 2 000 € Ansiot yli 10 000 € Ansiot yli  2 000 € Ansiot yli 10 000 €

OR 95 % lv OR 95 % lv OR 95 % lv OR 95 % lv

Sukupuoli

Mies 1,5 1,44–1,66 1,5 1,36–1,66 1,9 1,68–2,16 1,6 1,34–1,86

Nainen 1,0 1,0 1,0 1,0

Ikä

63–65 1,0 1,0 1,0 1,0

66–68 0,7 0,68–0,78 0,7 0,65–0,80 0,7 0,62–0,850 0,8 0,64–0,93

69–71 0,6 0,51–0.60 0,5 0,43–0,55 0,6 0,48–0,66 0,6 0,95–0,74

72–74 0,5 0,43–0,51 0,4 0,31–0,43 0,4 0,35–0,50 0,4 0,33–0,53

Siviilisääty

Avio-/avoliitto 1,2 1,17–1,32 1,1 1,04–1,26 1,2 1,07–1,38 1,2 1,00–1,38

Naimaton/leski/eronnut 1,0 1,0 1,0 1,0

Koulutus

Perusaste 1,0 1,0 1,0 1,0

Keskiaste 1,0 0,93–1,08 1,2 1,02–1,30 0,9 0,82–1,06 1,0 0,81–1,13

Alempi korkea-aste 1,1 1,00–1,21 1,4 1,24–1,66 1,1 0,94–1,36 1,1 0,88–1,36

Ylempi korkea-aste 1,5 1,33–1,72 2,2 1,87–2,67 1,7 1,22–2,26 1,7 1,23–2,38

Ammatti

Johtajat 1,1 0,95–1,26 1,2 0,97–1,41 2,1 1,44–2,95 2,1 1,47–3,04

Erityisasiantuntijat 1,1 1,01–1,26 0,9 0,81–1,10 1,0 0,77–1,31 1,0 0,72–1,31

Asiantuntijat 1,0 1,0 1,0 1,0

Toimisto- ja asiakaspalvelutyön-
tekijät

0,9 0,77–1,00 0,8 0,68–1,05 0,8 0,38–1,50 0,5 0,18–1,20

Palvelu- ja myyntityöntekijät 1,7 1,50–1,87 1,7 1,39–1,96 1,4 1,09–1,77 0,8 0,60–1,13

Maanviljelijät ja metsätyöntekijät 2,4 1,92–2,99 1,9 1,32–2,80 1,5 1,26–1,78 0,9 0,73–1,12

Rakennus-, korjaus– ja valmistus-
työntekijät

1,0 0,90–1,17 1,2 0,95–1,43 0,8 0,59–0,94 0,7 0,53–0,95

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 1,2 1,07–1,37 1,7 1,42–2,01 1,2 0,96–1,53 1,5 1,13–1,93

Muut 0,8 0,75–0,94 0,9 0,74–1,06 0,8 0,52–1,06 0,7 0,43–1,06

Bruttotulot ilman ansiotuloja (€)

1. kvintiili (alle 13 459 €) 1,3 1,18–1,44 1,1 0,92–1,34 0,7 0,54–0,79 0,5 0,39–0,62

2. kvintiili (13 460–17 179 €) 1,0 0,93–1,13 1,0 0,86–1,22 0,9 0,73–1,08 0,7 0,54–0,88

3. kvintiili (17 180–21 579 €) 1,0 1,0 1,0 1,0

4. kvintiili (21 580–28 909 €) 0,9 0,86–1,02 1,1 0,93–1,25 1,0 0,80–1,26 1,0 0,73–1,26

5. kvintiili (28 910 € – ) 1,4 1,24–1,51 2,3 1,98–2,66 1,4 1,10–1,68 1,7 1,34–2,17

Ennen vanhuuseläkettä

Täysi työkyvyttömyyseläke 0,5 0,42–0,50 0,4 0,31–0,42 0,5 0,43–0,60 0,4 0,35–0,54

Osatyökyvyttömyyseläke 1,5 1,27–1,81 2,0 1,55–2,48 1,2 0,83–1,85 1,1 0,69–1,81

Työllinen 1,0 1,0 1,0 1,0

Osa-aikaeläke (ja osa-aikatyö) 0,7 0,67–0,80 0,7 0,62–0,80 1,0 0,87–1,26 0,8 0,67–1,03

Työtön+muu 0,4 0,33–0.39 0,3 0,24–0,32 0,2 0,18–0,31 0,2 0,19–0,30

Miesten ja avio- tai avoliitossa olevien työssä-
käynti oli yleisempää sekä palkansaaja- että yrittä-
jätaustaisilla. Työssäkäynti vanhuuseläkkeellä vä-
heni iän myötä. Kun käytettiin 2 000 euron rajaa, 

oli 72–74-vuotiaiden ristitulosuhde (OR) työssä-
käynnille palkansaajataustaisilla noin 0,5-kertai-
nen verrattuna 63–65-vuotiaisiin. Työssäkäynnin 
yleisyys kasvoi koulutuksen mukaan. Ylemmän 
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korkea-asteen suorittaneiden ristitulosuhde oli 
palkansaajataustaisilla noin 1,5-kertainen ja yrit-
täjätaustaisilla hiukan tätä korkeampi verrattuna 
perusasteen suorittaneisiin. Ammattiryhmiä tar-
kasteltaessa palkansaajataustaisista johtajat, palve-
lu- ja myyntityöntekijät sekä maanviljelijät ja met-
sätyöntekijät työskentelivät hiukan muita useam-
min. Samat ammattiryhmät nousivat esille myös 
yrittäjätaustaisilla. 

Työssäkäynti oli yleisintä ylimmässä tulokvin-
tiilissä. Palkansaajataustaisilla työnteko oli yleistä 
myös alimpaan tuloryhmään kuuluvilla. Kun tu-
loraja oli korkeampi (ansiotulot vähintään 10 000 
euroa vuodessa), alimman tulokvintiilin ristitulo-
suhde (OR) ei ollut enää tilastollisesti merkitse-
vä. Yrittäjätaustaisilla työssäkäynnin yleisyys kas-
voi sen sijaan tulotason myötä. 

Työssä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä en-
nen vanhuuseläkettä olleet työskentelivät useam-
min myös vanhuuseläkkeellä. Palkansaajataustai-
set osa-aikaeläkettä saaneet työskentelivät hiukan 
harvemmin kuin työssä olleet. Yrittäjätaustaisilla 
osa-aikaeläkettä saaneet eivät eronneet työstä van-
huuseläkkeelle siirtyneistä. Sen sijaan työssäkäyn-
ti oli selkeästi harvinaisempaa niillä, jotka olivat 
olleet ennen vanhuuseläkettä täydellä työkyvyttö-
myyseläkkeellä tai työttömänä. 

Kun työssäkäynnin rajana käytettiin 10 000 eu-
ron vuosittaisia ansiotuloja, tulokset olivat saman 
suuntaiset kuin käytettäessä pienempää ansiotu-
lorajaa. Ainoastaan koulutuksen merkitys hieman 
korostui palkansaajataustaisilla. Lisäksi osatyöky-
vyttömyyseläketaustaisten työssäkäynnin ristitulo-
suhde oli kaksinkertainen verrattuna niihin, jotka 
olivat olleet työssäkäyviä ennen vanhuuseläkkeelle 
siirtymistä. Taulukon 2 analyysit tehtiin myös pel-
kästään työssä ennen vanhuuseläkkeelle siirtymis-
tä olleille, jolloin tarkastelun kohteena olivat ne, 

joiden mahdollisuudet työntekoon voidaan olet-
taa olevan parhaimmat. Tulokset olivat hyvin sa-
manlaiset kuin kaikille tehdyssä mallissa.

Vanhuuseläkkeellä työskentelevien ansiotulot
Seuraavaksi tutkitaan, kuinka suurta ansiotuloa 
työssäkäyvät vanhuuseläkkeensaajat saivat, kun 
työssäkäynti määriteltiin kahdella eri ansiotulora-
jalla. Taulukossa 3 ansiotulojen suuruutta on ku-
vattu mediaanina. Tarkastelu kuvaa sekä ansiotu-
lojen jakaumaa että tasoa. 

Miehillä oli odotetusti naisia suuremmat an-
siotulot. Työssäkäyvillä yrittäjätaustaisilla 
vanhuuseläkkeensaajamiehillä oli palkansaajataus-
taisia korkeammat ansiotulot vanhuuseläkkeel-
lä. Pääsääntöisesti ansiotulojen mediaanit olivat 
suuremmat nuoremmilla kuin vanhemmilla van-
huuseläkkeensaajilla. Sekä palkansaaja- että yrittä-
jätaustaisilla avio- tai avoliitossa olevilla vanhuus-
eläkkeellä työskentelevillä oli hiukan suuremmat 
ansiotulot kuin yksinasuvilla. 

Ansiotulot kasvoivat koulutustaustan mukaan. 
Ansiotulojen määrässä oli ammattiryhmittäisiä 
eroja. Suurimmat ansiotulot olivat johtajilla ja eri-
tyisasiantuntijoilla. Pienimmät ansiot olivat puo-
lestaan maanviljelijöillä ja metsätyöntekijöillä se-
kä palvelu- ja myyntityöntekijöillä. Sekä palkan-
saaja- että yrittäjätaustaisissa erottautui ylin kvin-
tiili, jossa ansiotulot olivat huomattavan suuret. 

Eläkettä edeltävän taustan mukaan sekä pal-
kansaaja- että yrittäjätaustaisilla erot ansiotasos-
sa olivat samansuuntaisia. Täydellä työkyvyttö-
myyseläkkeellä tai työttömänä ennen vanhuus-
eläkkeelle siirtymistä olleilla oli verrattain pienet 
ja työssä olleilla korkeat ansiotulot vanhuuseläk-
keellä. Myös osatyökyvyttömyys- ja osa-aikaelä-
ketaustaisten ansiotulot vanhuuseläkeaikana oli-
vat korkeat. 
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Taulukko 3. Työssä käyvien vanhuuseläkeläisten ansiotulojen mediaanit (kun vuosiansiot ylittävät 
2 000 tai 10 000 euroa)

Palkansaajatausta Yrittäjätausta

Ansiot yli 2 000 € Ansiot yli 10 000 € Ansiot yli 2 000 € Ansiot yli 10 000 €

% Mediaani
€

% Mediaani 
€

% Mediaani 
€

% Mediaani 
€

Sukupuoli

Mies  54,5    8 030    59,5    22 070    71,4    11 300    73,6    23 540   

Nainen  45,5    6 560    40,5    19 680    28,6    8 930    26,4    23 370   

Ikä

63–65  28,9    8 220    32,1    19 520    24,0    11 600    25,4    24 020   

66–68  36,4    7 810    38,6    21 440    35,4    10 970    36,2    23 590   

69–71  20,9    6 230    18,9    22 470    25,7    10 390    25,3    23 080   

72–74  13,8    5 920    10,4    22 760    15,0    8 205    13,0    22 200   

Siviilisääty

Avio-/avoliitto  70,4    7 410    71,4    22 500    76,4    11 000    77,3    23 750   

Naimaton/leski/eronnut  29,6    6 710    28,6    18 725    23,6    9 890    22,7    22 710   

Koulutus

Perusaste  33,9    6 000    25,5    17 615    46,6    8 730    42,1    21 250   

Keskiaste  29,5    6 890    27,0    17 910    29,7    9 585    28,0    21 445   

Alempi korkea-aste  24,2    8 740    28,9    23 645    16,2    15 070    19,2    27 670   

Ylempi korkea-aste  12,5    15 130    18,6    40 300    7,4    26 005    10,7    51 200   

Ammattiryhmä

Johtajat  6,2    16 240    9,5    67 060    4,7    67 060    7,3    67 060   

Erityisasiantuntijat  18,4    9 130    22,7    29 600    9,5    17 390    12,9    31 860   

Asiantuntijat  14,9    7 970    16,3    21 580    15,6    14 455    18,7    26 070   

Toimisto- ja asiakaspalvelu-
työntekijät

 6,0    6 580    5,1    21 320    0,6    7 565    0,5    - 

Palvelu- ja myyntityöntekijät  17,2    6 505    14,6    16 800    7,8    7 835    6,0    17 930   

Maanviljelijät ja metsätyönte-
kijät

 2,2    6 200    1,5    17 310    42,2    7 670    32,3    18 440   

Rakennus-, korjaus- ja valmis-
tustyöntekijät

 7,8    6 420    7,1    17 790    7,4    11 780    7,7    22 890   

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät  9,4    8 310    10,7    17 780    9,7    15 255    12,4    24 260   

Muu/Ei tietoa  17,9    5 540    12,5    18 515    2,4    12 000    2,3    24 255   

Bruttotulot ilman ansiotuloja €/vuonna 2012

1. kvintiili (alle 13 459 €)  14,1    5 760    8,7    16 150    31,8    7 110    23,0    17 610   

2. kvintiili (13 460–17 179 €)  14,2    6 000    10,3    15 805    19,3    8 540    16,1    20 660   

3. kvintiili (17 180–21 579 €)  17,9    6 140    13,9    16 685    12,7    11 180    13,5    18 965   

4. kvintiili (21 580–28 909 €)  20,4    6 795    19,0    17 120    11,8    11 955    12,7    20 360   

5. kvintiili (28 910 € – )  33,4    13 680    48,0    41 260    24,3    28 410    34,6    67 060   

Ennen vanhuuseläkettä

Täysi työkyvyttömyyseläke  15,5    5 625    10,7    17 580    11,5    7 840    9,3    20 170   

Osatyökyvyttömyyseläke  3,0    10 890    4,0    18 200    2,2    9 980    2,2    22 565   

Työllinen  51,4    8 700    59,4    21 820    69,7    11 050    71,1    23 395   

Osa-aikaeläke (ja osa-aikatyö)  12,4    7 770    13,5    24 630    13,4    13 000    15,2    27 090   

Työtön  17,8    5 540    12,5    19 630    3,2    6 140    2,3    17 960   

Kaikki  6 044    7 220    2 354    21 025    2 148    10 620    1 109    23 420   
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Pohdinta

Artikkelissa tarkasteltiin vanhuuseläkkeen rinnalla 
tehtävän ansiotyön yleisyyttä ja siihen yhteydessä 
olevia yksilötason tekijöitä. Ilmiöstä on tehty vä-
hän suomalaista tutkimusta, vaikka kyse on tääl-
läkin kasvavasta kehityssuunnasta. Vanhuuseläk-
keen rinnalla tehtävällä ansiotyöllä on monenlai-
sia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja 
il miön laajempi ja syvällisempi ymmärtäminen on 
yhteiskuntapoliittisesti tärkeää. 

Tuloksemme osoittivat, että yrittäjätaustai-
set työskentelivät palkansaajataustaisia useam-
min vanhuuseläkkeellä. Noin kolmannes yrittä-
jätaustaisista vanhuuseläkkeen saajista työskente-
li eläkkeen ohessa, kun työssäkäynnin rajana käy-
tettiin 2 000 euron vuosiansiotuloja ja kuudesosa 
ansiorajan ollessa 10 000 euroa. Vastaavat osuu-
den palkansaajataustaisilla olivat 12 prosenttia ja 
5 prosenttia. Tulos vastaa kansainvälisiä tutkimuk-
sia, joissa on havaittu yrittäjien jatkavan työsken-
telyä useammin vanhuuseläkkeellä (mm. Euro-
found 2012; Scherger 2015). Yrittäjätaustaisten 
määrä on kuitenkin vähäinen, sillä vain joka kym-
menennellä kaikista vanhuuseläkeläisistä oli yrit-
täjätausta.

Yrittäjätaustaisten vanhuuseläkeläisten yleisem-
pi työskentely eläkkeellä juontunee osin heidän 
eläkettä edeltävästä työmarkkina-asemastaan. Yli 
70 prosenttia yrittäjätaustaisista vanhuuseläkkeen-
saajista oli työssä ennen vanhuuseläkkeelle siirty-
mistä. Tämä on huomattavasti suurempi osuus 
kuin palkansaajataustaisilla eläkeläisillä. Tutki-
muksista on ilmennyt, että yrittäjät siirtyvät van-
huuseläkkeelle myöhemmin (Salonen 2015) ja et-
tä heidän työttömyytensä on vähäisempää kuin 
palkansaajilla (Tilastokeskus 2018). Myös heidän 
työkyvyttömyysriskinsä on pienempi kuin työn-
tekijöillä (Polvinen & al. 2014; Leinonen & al. 
2012). Yrittäjillä on lisäksi todennäköisesti pal-
kansaajia suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa 
työtehtäviensä sisältöön. Tällaisten vaikutusmah-
dollisuuksien on todettu olevan keskeinen motii-
vi eläkeaikaiselle työnteolle (Sewdas & al. 2017). 
Moni saattaa luopua toiminnasta vähitellen tai jat-
kaa yritystoimintaansa pienimuotoisempana van-
huuseläkkeen rinnalla. 

Lisäksi artikkelissa havaittiin, että vanhuuselä-
keläisten työssäkäynnissä oli selviä sosioekonomi-
sia eroja. Tämä päti sekä palkansaaja- että yrit-
täjätaustaisiin vanhuuseläkkeen saajiin. Korkeasti 
koulutetut ja ylimmässä tulokvintiilissä olleet van-

huuseläkeläiset työskentelivät useammin. Sosio-
ekonomisia eroja korosti se, että ansiotulojen taso 
oli huomattavasti korkeampi näillä ryhmillä. Tu-
lokset tukevat aikaisemman löydettyjä havaintoja 
vanhuuseläkeläisten työssäkäynnissä (mm. Scher-
ger 2015; Gobeski & Beehr 2009). Vaikka työssä-
käynti on yleisempää korkeasti koulutetuilla, hei-
dän osuutensa vanhuuseläkkeen saajista on kui-
tenkin pieni. Suurin osa vanhuuseläkkeellä työs-
säkäyvistä on perus- tai keskiasteen suorittaneita.

Ammattiryhmittäinen analyysi toi toisaal-
ta esiin, että ansiotyö eläkkeen rinnalla oli yleis-
tä myös matalamman palkkatason aloilla, kuten 
maanviljelijöillä ja metsätaloustyöntekijöillä sekä 
palvelu- ja myyntitekijöillä. Näillä ryhmillä ansio-
tulojen taso oli vanhuuseläkeaikana keskimääräis-
tä alhaisempi. Yrittäjätaustaisista lähes puolet oli 
maanviljelijöitä tai metsätaloustyöntekijöitä. Pal-
velu- ja myyntityöntekijöiden yleisempi työnteko 
vanhuuseläkkeellä voi osaltaan paikantua siihen, 
että tässä ryhmässä on paljon hoivapalvelun ja 
terveydenhuollon työntekijöitä, joiden on todet-
tu työskentelevän verrattain usein vanhuuseläk-
keellä (ks. Sohlman & Auvinen 2013). Työnteon 
yleisyys eri ammateissa liittyy ennen kaikkea myös 
siihen, että joissain ammateissa ja aloilla työnteon 
jatkamisen mahdollisuudet ovat paremmat.

Tarkastelut osoittivat myös vanhuuseläkettä 
edeltävän tilan yhteyden vanhuuseläkkeen rinnalla 
työskentelyyn. Työssäkäynti oli selvästi yleisempää 
niillä vanhuuseläkeläisillä, jotka olivat olleet työ-
elämässä ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistään. 
Tulos ilmentää osaltaan terveydessä sekä työuri-
en pituudessa ja vakaudessa ja mahdollisuuksissa 
ilmeneviä sosioekonomisia eroja (Järnefelt & al. 
2014 Myrskylä & al. 2013; Palosuo & al. 2007; 
Polvinen & al. 2013; Leinonen & al. 2012; Lei-
nonen & al. 2011; Robroek & al. 2013; Van der 
Berg & al. 2010). Tulokset olivat kuitenkin ris-
tiriitaisia osittaisella eläkkeellä ennen varsinaisel-
le vanhuuseläkkeelle siirtymistään olleiden osalta. 
Osatyökyvyttömyyseläkettä saaneilla työssäkäyn-
ti vanhuuseläkkeen rinnalla oli yleisempää, kun 
se osa-aikaeläkkeellä olleilla oli puolestaan harvi-
naisempaa. Ilmiötä tulisi tarkastella jatkossa lisää. 

Tutkimus toi esiin selviä eroja vanhuuseläkkeel-
lä työssäkäynnissä. Vanhuuseläkkeen rinnalla teh-
tävä ansiotyö on selvästi todennäköisempää niil-
lä, joiden sosioekonominen asema on korkeampi 
ja jotka olivat olleet työssä ennen eläkkeelle siir-
tymistään. Vanhuuseläkkeellä tehtävässä työssä il-
menneet sosioekonomiset erot vahvistavat toden-
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Anu Polvinen & Juha Rantala & Susan 
Kuivalainen: Vanhuuseläkkeellä ja työssä. Tutkimus 
vanhuuseläkeläisten työssäkäynnin yleisyydestä ja 
sosioekonomisista eroista

Vanhuuseläkkeellä työskentely on yleistynyt sekä 
Suomessa että muissa maissa viime vuosina. Monet 
vanhuuseläkkeellä olevat haluavat työskennellä eläk-
keen ohessa joko osa-aikaisesti tai satunnaisesti. Tästä 
huolimatta ilmiöstä on varsin vähän olemassa olevaa 
tutkimustietoa.

Tässä tutkimuksessa selvitetään vanhuuseläkkeellä 
olevien työssäkäyntiä sekä yksilötason tekijöiden, kuten 
iän, sukupuolen, siviilisäädyn, koulutuksen, ammatin, 
tulojen ja vanhuuseläkettä edeltävän tilan (esim. työttö-
myyden tai työkyvyttömyyden), yhteyttä vanhuuseläk-
keellä työskentelyyn. Aineistona on Tilastokeskuksen 
10 prosentin pitkittäisotos Suomen väestöstä vuosilta 
1995–2012. Tutkimusaineisto on rajattu koskemaan 

63–74-vuotiaita vanhuuseläkkeensaajia, jotka olivat 
vanhuuseläkkeellä vuonna 2012 ja joiden eläke oli al-
kanut ennen tätä vuotta. Työssäkäyntiä mitattiin ansio-
tuloilla käyttäen kahta eri tulorajaa. 

Vanhuuseläkeläisten työssäkäynnissä oli selkeitä 
sosio ekonomisia eroja. Korkeammin koulutetut sekä 
ylimmässä tulokvintiilissä olevat vanhuuseläkeläi-
set työskentelivät muita useammin. Työssäkäynti oli 
myös yleisempää niillä, jotka olivat olleet ennen van-
huuseläkkeelle siirtymistään työssä. Myös nuoremmat 
vanhuuseläkeläiset sekä miehet työskentelivät useam-
min.Vaikka yrittäjät ja korkeasti koulutetut jatkoivat 
työssä vanhuuseläkkeellä muita useammin, tutkimuk-
sen tulokset osoittavat, että määrällisesti suurin osa 
työssäkäyvistä vanhuuseläkeläisistä on kuitenkin pal-
kansaajataustaisia sekä perus- tai keskiasteen suoritta-
neita. 


