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Tutkimuksia eläkeläisten 
toimeentulokokemuksista ja 

taloudellisesta hyvinvoinnista

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulokokemuksia monipuolisesti 
sellaisista näkökulmista, joista ei ole juurikaan aikaisempaa suomalaista tutkimusta. Toi-
meentulokokemuksilla tarkoitetaan sekä toimeentulovaikeuksia että kokemusta yleisem-
mästä taloudellisesta tyytyväisyydestä. Tarkastelun kohteena on myös elämäntyytyväisyys, 
joka on yksi kokonaisvaltaisimmista hyvinvoinnin mittareista. 

Eläkeläisten toimeentuloa on tähän saakka tarkasteltu lähinnä tuloihin perustuvilla mit-
tareilla. Eläkeläisten toimeentulokokemuksista on vähemmän tietoa. Tässä tutkimuksessa 
eläkeläisten oma kokemus toimeentulosta on tarkastelun keskiössä. Toimeentulokokemuk-
sia tarkastellaan usean eri mittarin avulla. Toimeentulovaikeuksia mitataan kokemuksella 
tavanomaisten menojen kattamisen vaikeudesta tai helppoudesta, kokemuksella tiettyjen 
välttämättömyysmenojen kattamisen vaikeudesta ja kokemuksella kulutuksesta tinkimi-
sestä. Yleisemmän taloudellisen tyytyväisyyden mittarina käytetään sitä, kuinka tyytyväi-
siä eläkeläiset ovat taloudelliseen tilanteeseensa. 

Tutkimus tarjoaa tuoreita ja monipuolisia havaintoja eläkeläisten toimeentulosta ja yleisem-
min eläkeläisten taloudelliseen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Artikkeleissa tarkastel-
laan toimeentulokokemuksia ja hyvinvointia eläkkeellesiirtymisreitin, alueellisten erojen, 
asumistyytyväisyyden ja omistusasumisen, toimeentulovertailujen, vanhuuseläkkeen ohel-
la työskentelyn sekä eläkeläisten saaman ja antaman kotitalouksien välisen taloudellisen 
ja käytännön avun näkökulmista.
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Artikkeleita yhdistää paitsi aihe, eläkeläisten toimeentulo, myös niissä käytetty aineisto. 
Tutkimus perustuu Eläketurvakeskuksen syksyllä 2017 keräämään postikyselyyn, jossa 
toimeentulokokemuksia selvitettiin monipuolisen kysymyspatteriston avulla. Kyselyyn 
vastasi 2 909 eläkeläistä. Käytetty aineisto on poikkeuksellisen kattava: se edustaa koko 
suomalaista 55–85-vuo tiasta varsinaisella vanhuuseläkkeellä ja työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevaa väestöä. Kyselytietojen lisäksi aineistoon on yhdistetty rekisteritietoja Eläketurva-
keskuksen ja Tilastokeskuksen rekistereistä. 

Kirjan artikkeleiden tulokset osoittavat johdonmukaisesti, että tulot ja koettu terveydentila 
ovat keskeisiä tekijöitä eläkeläisten toimeentulokokemuksissa ja taloudellisessa hyvinvoin-
nissa. Ne, joilla on pienemmät tulot ja heikompi terveys, kokevat toimeentulonsa useammin 
vaikeammaksi ja taloudellisen tyytyväisyytensä matalammaksi ja päinvastoin. Kunkin ar-
tikkelin keskeiset havainnot esitellään seuraavaksi tarkemmin. 

Miten 63–74-vuotiaiden vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemukset eroavat 
eläkereitin mukaan?

Anu Polvinen

Työuran aikaiset elämäntapahtumat ovat merkityksellisiä myöhemmälle toimeentulolle. 
Työkyvyttömyyseläkeläisten ja työttömien toimeentulon tiedetään olevan keskimäärin 
heikompaa kuin vanhuuseläkeläisten tai työssäkäyvien. Vähän tiedetään kuitenkin, miten 
eläkereitti on yhteydessä toimeentulokokemuksiin vanhuuseläkeiässä. Tässä artikkelissa 
tutkitaan, miten eläkkeellesiirtymisreitti liittyy menojen kattamisen vaikeuteen 63–74-vuo-
tiailla vanhuuseläkeläisillä ja mitkä eri tekijät ovat yhteydessä tähän. Lisäksi tarkastellaan 
erilaisten välttämättömyysmenojen, ruoan, asumisen, lääkkeiden, terveydenhoidon, kul-
kuvälineiden sekä puhelimen ja internetin käyttöön liittyvien menojen kattamisen vaike-
uksia eläkereitin mukaan. 

Työkyvyttömyyseläkkeeltä ja työttömyydestä vanhuuseläkkeelle siirtyneet kokevat työstä 
siirtyneitä useammin menojen kattamisen vaikeuksia. Työkyvyttömyyseläketaustaisista 
noin 60 prosenttia, työttömyydestä vanhuuseläkkeelle siirtyneistä noin 40 prosenttia ja suo-
raan työstä siirtyneistä reilu 30 prosenttia kokee vähintään jonkin verran vaikeuksia tavan-
omaisten menojen kattamisessa. Työkyvyttömyyseläketaustaustaisilla vanhuuseläkeläisillä 
korostuvat erityisesti terveydenhoito-, lääke- sekä asumismenojen kattamisen vaikeudet. 

Eläkereitistä riippumatta vanhuuseläkkeellä olevilla huonoksi koettu ter veys, puolison 
puuttuminen, vuokralla asuminen, omaisuustulojen vähäinen merkitys toimeentulolle se-
kä matalampi eläke ovat yhteydessä tavanomaisten menojen kattamisen vaikeuteen. Elä-
kereittien väliset erot menojen kattamisen vaikeudessa pienenevät, kun nämä tekijät huo-
mioidaan. Tämä johtuu pitkälti siitä, että eri eläkereiteillä on ominaisuuksiensa puolesta 
erilaisia henkilöitä. Työssä vanhuuseläkkeelle saakka jatkaneet on valikoitunut joukko, 
joiden terveys, sosioekonominen asema sekä eläkkeen taso ovat työttömyyden ja työkyvyt-
tömyyseläkkeen kautta vanhuuseläkkeelle siirtyneitä parempi.
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Eläkeläisten taloudellinen hyvinvointi ja toimeentulokokemukset – alueellinen 
tarkastelu

Satu Nivalainen

Väestön ikärakenne, koulutusrakenne ja väestökehitys ovat eri alueilla erilaisia. Maaseu-
dulla väestö on vanhempaa ja vähemmän koulutettua kuin kaupungeissa, ja maaseudun 
väestörakenne ikääntyy kaupunkeja nopeammin. Tästä syystä alueet kohtaavat erilaisia hy-
vinvoinnin haasteita. Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että maaseudulla 
on matalin tulotaso ja kaupungeissa korkein. On havaittu, että yleisesti ottaen maaseudulla 
ilmenee erilaisia hyvinvoinnin puutteita enemmän kuin kaupungeissa. 

Artikkelissa tarkastellaan taloudellista hyvinvointia ja toimeentulokokemuksia eri alueilla. 
Aluejakona on aluetarkasteluissa yleisesti käytetty Tilastokeskuksen kuntajako maaseutu-
maisiin, taajaan asuttuihin ja kaupunkimaisiin kuntiin. Aikaisemmista tutkimuksista poi-
keten tarkastelukohteena on nimenomaan eläkeläisten toimeentulo. Toimeentuloa mitataan 
kotitalouden tuloilla, tyytyväisyydellä taloudelliseen tilanteeseen ja tulojen riittävyydellä 
tavanomaisten menojen ja välttämättömyysmenojen kattamisen näkökulmasta. 

Tulosten mukaan maaseutu näyttäytyy kaikilla taloudellisen hyvinvoinnin mittareilla kau-
punkialueita heikompana. Erityisen selkeät alueelliset erot ovat tuloissa. Maaseudulla asu-
vien eläkeläisten tulotaso on selvästi kaupunkeja matalampi. Maaseudulla asuvista joka 
viides on määritelmällisesti pienituloinen. Kaupungeissa tähän ryhmään kuuluu vain jo-
ka kymmenes. Maaseudulla eläkkeissä korostuu kansaneläkkeen suuri rooli. Maaseudulla 
asuvat eläkeläiset ovat myös kaupungeissa asuvia vähemmän tyytyväisiä taloudelliseen 
tilanteeseensa ja heillä on enemmän vaikeuksia sekä tavanomaisten että välttämättömyys-
menojen kattamisessa. Alueelliset erot koetussa taloudellisessa hyvinvoinnissa ovat kuiten-
kin selvästi pienempiä kuin tuloerot. Käytännössä siis maaseudulla toimeentulo koetaan 
kaupunkeja helpommaksi pienemmillä tuloilla. Tulokset osoittavat, että maaseudun alhai-
sempi koettu taloudellinen hyvinvointi johtuu maaseudun matalammasta tulotasosta. Kun 
tulotaso vakioitiin, alueellisia eroja koetussa taloudellisessa hyvinvoinnissa ei enää ollut.

Oma koti kullan kallis – Omistusasumisen, asumismenojen ja 
asumistyytyväisyyden yhteys eläkeläisten elämäntyytyväisyyteen

Kati Ahonen

Asuminen on tärkeä elämänlaatuun ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Tässä artikkelissa 
tutkitaan asumiseen liittyvien tekijöiden – omistusasumisen, asumismenojen kattamisen 
ja asumistyytyväisyyden – merkitystä 55–85-vuotiaiden eläkeläisten koettuun hyvinvoin-
tiin. Hyvinvoinnin mittana käytetään tyytyväisyyttä elämään, sillä se on yksi käytetyim-
mistä ja kokonaisvaltaisimmista subjektiivisen hyvinvoinnin mittareista. 

Tulosten mukaan omistusasujien elämäntyytyväisyys on muita korkeampaa. Tämä selittyy 
osin sillä, että asumismenojen kattaminen on heillä keskimäärin muita helpompaa. Asu-
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mismenojen kattamisen helppoudella on vahva positiivinen yhteys elämäntyytyväisyyteen. 
Myös asumistyytyväisyydellä on positiivinen yhteys eläkeläisten elämäntyytyväisyyteen. 
Asumistyytyväisyys ei kuitenkaan selitä omistusasujien muita korkeampaa tyytyväisyyttä 
elämään, sillä omistusasujien asumistyytyväisyys ei eroa muista, kun muiden tekijöiden 
(ikä, sukupuoli, koettu terveys, tulot, koulutus, kotitalouden koko ja asuinkunnan tyyppi) 
vaikutus on otettu huomioon. 

Tutkimus vahvistaa eläkeläisten osalta aiempien tutkimusten tuloksia omistusasumisen, 
asumismenojen kattamisen helppouden sekä asumistyytyväisyyden positiivisesta yhtey-
destä elämäntyytyväisyyteen. Asuminen, erityisesti omistusasuminen, on saatujen tulosten 
valossa tärkeä osa eläkeläisten toimeentuloa ja kokonaishyvinvointia. Tulokset puoltavat 
omistusasumisesta koituvan taloudellisen hyödyn (niin sanotun laskennallisen asuntotu-
lon) sisällyttämistä kotitalouden tuloihin tutkittaessa toimeentuloon liittyviä kysymyksiä. 

Vanhuuseläkeläisten subjektiiviset toimeentulovertailut ja taloudellinen  
tyy tyväisyys – oma aiempi tilanne vai toiset ihmiset toimeentulokokemusten 
mittapuuna? 

Liisa-Maria Palomäki

Koettu hyvinvointi on tunnistettu yhteiskunta- ja taloustieteellisessä tutkimuksessa suhteel-
liseksi ilmiöksi. Hyvinvoinnin suhteellisuuden huomioiminen osana eläkeläisten toimeen-
tulokokemusten arviointia syventää ymmärrystä aiheesta ja antaa eväitä keskusteluihin 
eläkkeiden riittävyydestä. Tässä artikkelissa tutkitaan vanhuuseläkeläisten vertailukoh-
teiden valintaa, eläkeläisten keskeisimpiä toimeentulovertailuja taustatekijöiden mukaan 
ja vertailujen, tulojen ja taloudellisen tyytyväisyyden välisiä yhteyksiä. 

Tulokset osoittivat eläkeläisten toimeentulovertailujen kohdistuvan omaan aiempaan ti-
lanteeseen ja väestöryhmistä toisiin eläkeläisiin. Eläkeaikana toimeentulon koetaan pää-
asiassa joko heikentyneen tai pysyneen samanlaisena. Toisiin eläkeläisiin verrattuna toi-
meentulo koetaan niin heikompana, samanlaisena kuin parempanakin, vaikka hienoinen 
pessimistisyys leimaa kokonaiskuvaa. Toimeentulovertailujen taustatekijöiden yhteenve-
tona syntyy päätelmä vertailujen moniulotteisuudesta. Tulojen ohella eläkeläisille keskei-
siä tekijöitä ovat kokemus terveydestä, eläkkeellesiirtymisvaihe, asunnon hallintasuhde ja 
kotitalouden koko. Taloudelliseen tyytyväisyyteen ovat yhteydessä tulojen ohella erityisesti 
toisiin eläkeläisiin tehdyt vertailut. Muita matalammaksi koettu toimentulo yhdistyy tulois-
ta riippumatta taloudelliseen tyytymättömyyteen ja päinvastoin. Myös vertailuilla omaan 
aiempaan tilanteeseen on merkitystä, mutta vähemmän. 

Koska toiset eläkeläiset näyttäytyvät eläkeläisten keskeisenä toimeentulon vertailukoh-
teena, voidaan tulosten perusteella keskustella eläkeläisten tuloerojen merkityksestä toi-
meentulokokemuksille. Koska moni eläkeläinen kokee toimeentulonsa heikentyneen elä-
keaikana, nousee eläkkeiden arvioinnissa esille myös kysymys eläkkeiden ja elinkustan-
nusten kehityksestä. 
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63–74-vuotiaat vanhuuseläkkeellä työssäkäyvät – työssäkäynnin motiivit ja 
taloudellinen hyvinvointi

Anu Polvinen ja Susan Kuivalainen

Viime vuosina työskentely vanhuuseläkkeen rinnalla on yleistynyt Suomessa sekä muual-
la maailmassa. Aiheeseen liittyvää tutkimusta on kuitenkin verrattain vähän. Tässä artik-
kelissa tarkastellaan 63–74-vuotiaiden vanhuuseläkkeellä työskentelevien työssäkäynnin 
yleisyyttä, motiiveja ja taloudellista hyvinvointia.

Tutkimuksen mukaan noin 14 prosenttia 63–74-vuotiaista vanhuuseläkeläisistä käy työssä 
vanhuuseläkkeen ohella. Työssäkäynti on yleisintä miehillä, korkeasti koulutetuilla, ter-
veyden hyväksi kokevilla, yrittäjillä sekä niillä, jotka olivat siirtyneet suoraan työstä van-
huuseläkkeelle. 

Työnteon motiivien tarkastelu osoittaa, että suurin osa vanhuuseläkkeellä työssäkäyvistä 
työskentelee siksi, että työ koetaan mielenkiintoiseksi ja työhön liittyvät sosiaaliset suhteet 
tärkeiksi. Taloudellisten syiden takia työskentely on harvinaisempaa. Taloudellinen motii-
vi liittyy vuokralla asumiseen ja matalaan eläkkeeseen. Lähes puolet vanhuuseläkkeellä 
työskentelevistä ilmoitti työskentelevänsä yrittäjänä.

Työssäkäyvät vanhuuseläkeläiset kokevat toimeentulonsa paremmaksi kuin muut van-
huuseläkeläiset. Tämä liittyy suureksi osaksi siihen, että vanhuuseläkkeellä työskentelevät 
ovat suhteellisen valikoitunut joukko; muiden tekijöiden vakioinnin jälkeen eroja ei enää 
ole. Työssäkäyvien vanhuuseläkeläisten tervey dentila on parempi, he ovat korkeammin 
koulutettuja ja he ovat jatkaneet useam min työelämässä vanhuuseläkkeelle saakka kuin 
ne vanhuuseläkeläiset, jotka eivät työskentele.

Kotitalouksien välinen apu osana eläkeläisten toimeentuloa – ketkä apua 
antavat ja ketkä sitä saavat? 

Liisa-Maria Palomäki, Susan Kuivalainen ja Jyri Liukko

Tässä artikkelissa tarkastellaan eläkeläisten kotitalouksien välistä apua. Tarkastelun koh-
teena on taloudellisen ja käytännön avun (apu kotitöissä, hoivassa, kuljetuksissa, remon-
toinnissa, kodin laitteiden käytössä ja viranomaisten kanssa asioinnissa) antaminen ja 
saaminen eläkeläisten ja heidän lastensa ja lastenlastensa sekä muun lähipiirinsä eli su-
kulaisten, ystävien ja naapurien välillä. Mielenkiinto kohdistuu avun yleisyyteen, sen taus-
tatekijöihin, vastavuoroisuuteen sekä avun ja toimeentulokokemusten välisiin yhteyksiin. 

Tulokset osoittivat eläkeläisten yleisimmäksi apumuodoksi lapsille annetun taloudellisen 
avun. Lapsia autetaan usein myös lastenlasten hoidossa ja kuljetuksissa. Lapsilta myös 
saadaan apua, mutta harvemmin kuin heille annetaan ja pääsääntöisesti vain käytännön 
asioissa. Eläkeläisten ja muun lähipiirin välinen apu on vähäisempää. Avun antaminen liit-
tyy pitkälti auttajan resursseihin ja saajan tarpeisiin. Keskeisimpiä tekijöitä sekä auttami-
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sen että avun saamisen kannalta ovat lasten lukumäärä, tulot, koettu terveys ja puolison 
olemassaolo. Avun vastavuoroisuuden tarkastelu osoitti, että yleisintä oli yksisuuntainen 
avun antaminen. Reilu kolmannes eläkeläisistä toimi vain avun antajana. Noin neljännes 
puolestaan sekä antoi että sai apua ja joka neljäs ei saanut eikä antanut apua. Harvinaisinta 
oli yksisuuntainen avun saaminen. Taloudellisen avun saaminen yhdistyy koettuihin toi-
meentulovaikeuksiin toisin kuin käytännön avun saaminen, jota kotitaloudet näyttäisivät 
siten saavan usein muista kuin taloudellisista syistä.

Kaiken kaikkiaan artikkelin tulokset osoittavat, että kotitalouksien välinen avun saaminen 
ja antaminen on syytä ottaa huomioon tarkasteltaessa eläkeläisten toimeentuloa. Avun an-
taminen ja/tai saaminen kuuluu useimpien eläkeläisten elämään, ja siksi sen merkitykses-
tä toimeentulolle on tarpeellista saada jatkossa lisää tietoa. 

”Aina kun poistut kotoa se maksaa!” Eläkeläisten koettua toimeentuloa 
vaikeuttavat ja helpottavat tekijät avovastausten perusteella

Jyri Liukko ja Carita Mustonen

Tässä artikkelissa täydennetään eläkeläisten toimeentulokokemuksia kartoittavan kyse-
lyn määrällisiä tuloksia tarkastelemalla sitä, minkälaiset koettua taloudellista hyvinvoin-
tia ja toimeentuloa vaikeuttavat ja helpottavat tekijät korostuvat kyselyn avovastauksissa. 
Kaikista kyselyyn vastanneista 55–85-vuotiais ta eläkeläisistä 22 prosenttia (637 henkilöä) 
vastasi lomakkeen lopussa olleeseen avokysymykseen.

Avovastauksissa korostuivat koetut toimeentulovaikeudet ja nykyiseen tai tulevaan toimeen-
tuloon liittyvät huolet. Vastaajat toivat esiin muun muassa kulutuksesta tinkimistä, eläke-
turvan riittämättömyyttä sekä asumisen ja yksityisten palveluiden kalleutta. Avovastauk-
sissa oli myös useita sellaisia teemoja, joita ei sivuttu monivalintakysymyksissä. Tällaisia 
olivat esimerkiksi oman eläkkeen riittämättömyys (riippumatta kotitalouden tai puolison 
tuloista), erilaiset epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ja huoli kulujen noususta tulo-
ja nopeammin. Tyytyväisyydestä kirjoitettaessa korostuivat etenkin sellaiset tekijät kuin 
taloudellisen ja käytännön avun saaminen läheisiltä ja erityisesti puolisolta, hyvä ter veys 
ja säästäväinen elämäntapa. Kaiken kaikkiaan yleisimmät aiheet vastauksissa liittyivät 
terveyteen tai terveyspalveluihin, asumiseen ja sen hintaan sekä sosiaalisiin suhteisiin. 

Erityisesti tulevaisuuden toimeentulosta huolehtiminen sekä taloudellinen suhde puolisoon 
olivat sellaisia teemoja, joita kyselyssä ei olisi tullut esiin ilman avovastauksia. Avovasta-
uksissa aikaperspektiivi laajentui nykytilanteesta myös tulevaisuuteen ja siihen liittyvään 
epävarmuuteen. Epävarmuus tulevasta toimeentulosta ilmentyi esimerkiksi huolena omas-
ta terveydestä ja puolison sairastumisesta tai kuolemasta.
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