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Toimeentulon muuttuminen eläkkeelle 
siirryttäessä – ekvivalenttitulosuhteen 
tarkastelua

Johdanto

Hyvinvointivaltio muodostuu kokoelmasta jul-
kisen sektorin sosiaaliohjelmia, joiden avulla en-
sinnäkin tavoitellaan yksilön turvaa eri riskeiltä ja 
elinkaaren aikaisilta, ennakoiduilta elämänmuu-
toksilta, toiseksi tarjotaan sosiaaliapua sitä tar-
vitseville ja lisäksi kannustetaan tiettyjen palve-
luiden käyttöön, esimerkkeinä koulutus, asumis-
palvelut, lastenhoito ja vanhustenhoiva (Pestieau 
2006). Hyvinvointivaltion tärkeimmät tavoit-
teet ovat yksilön taloudellisen turvan ylläpito se-
kä tulonjaon tasaaminen ja erityisesti köyhyyden 
lievittäminen (esim. Atkinson 1999; Barr 2004; 
Pestieau 2006). Eläkkeistä muodostuu mittakaa-
valtaan laajin, lähes kaikkia koskettava sosiaalioh-
jelma. Suomessa eläkejärjestelmän keskeisiksi hy-
vinvointitavoitteiksi on asetettu eläkeläisten ai-
kaisemman, totutun kulutustason säilyttäminen 
kohtuullisena ja toisaalta köyhyyden torjuminen 
turvaamalla riittävä kulutustaso.

Suomessa on tehty aiemmin tutkimusta siitä, 
mikä on eläkeläisten asema tulojaon kokonaisuu-
dessa, mikä on heidän köyhyysriskinsä muihin 
väestöryhmiin verrattuna (Rantala & Suoniemi 
2007a; Uusitalo 2006; Hagfors & al. 2003; Kan-
gas & Ritakallio 2008) ja miten eläkeläisten tulo-
liikkuvuus eroaa muusta väestöstä (Suoniemi & 
Rantala 2010). Tässä artikkelissa tarkastelemme 
taloudellisen toimeentulon muutosta eläkkeelle 
siirtymisajankohdan yhteydessä. Muutosta mita-
taan tulosuhteella vertaamalla eläkeaikaista toi-
meentuloa eläkettä edeltävään vakiintuneeseen 
toimeentulon tasoon. Eläkejärjestelmälle asete-
tun hyvinvointitavoitteen kannalta tulosuhde ei 

saisi olla liian matala. Arvioimme, miten tässä 
on onnistuttu.

Yksilön näkökulmasta eläkkeellelähtö on mer-
kittävä elämänvaihe, jossa kyse on niin toimeen-
tuloon, vapaa-aikaan kuin kulutustarpeisiinkin 
liittyvistä muutoksista. Toisille eläkkeelle lähtö 
on äkillinen tapahtuma, toisille se on tapahtu-
maketju, jossa esimerkiksi kokoaikainen työnte-
ko muuttuu vaiheittain kokoaikaiseksi eläkkeellä 
oloksi. Myös eläkkeelle siirtymisen syy vaihtelee. 
Eläkkeelle lähtö voi olla odotetun ja terveen va-
paa-ajan alku tai se voi olla sairaudesta tai työt-
tömyydestä johtuva välttämättömyys. Huomion 
arvoista on se, että eläkkeelle lähtö koskettaa ko-
ko perhettä. Toimeentulon kannalta ei ole yh-
dentekevää, onko eläkkeelle jäävä yksinasuva vai 
onko hänen puolisonsa eläkkeellä vai vielä työ-
elämässä.

Tarkasteltaessa toimeentuloa ja julkisten so-
siaaliohjelmien hyvinvointivaikutuksia siihen ei 
ole järkevää pitää vero- ja etuusjärjestelmiä lii-
an erillään. Siksi vertailussamme päähuomion 
saavat käytettävissä olevat tulot, joissa on otettu 
huomioon sekä maksetut tulonsiirrot että eläk-
keiden lisäksi kaikki muut saadut tulonsiirrot.1 
Toimeentulo- ja tulonjakotutkimuksen normaa-
likäytäntöä noudattaen otamme myös huomi-
oon sen, että yksilön taloudellinen toimeentulo, 

aRtIkkelIt

1  Vaikka maksetut tulonsiirrot sisältävät välittömien ve-
rojen  lisäksi  työntekijän  eläke-  ja  sosiaaliturvamaksut, 
niin sosiaaliohjelmia rahoitetaan myös muiden verojen ja 
maksujen avulla. Näillä on vaikutusta  toimeentuloon  ja 
tulojen uudelleenjakoon. 
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hänen mahdollisuutensa ostaa hyödykkeitä ku-
lutukseen, muodostuu yhteisin päätöksin osana 
kotitaloutta. Siihen, mihin tuloja käytetään, ei 
kiinnitetä huomiota.2

Taloudelliseen toimeentuloon vaikuttavat hen-
kilön omien tulojen lisäksi myös kotitalouden 
muiden jäsenien saamat tulot ja heidän kulutus-
vaatimuksensa. Nämä tekijät otetaan huomioon 
ekvilalenttitulon avulla. Siinä kotitalouden yh-
teenlasketut käytettävissä olevat tulot korjataan 
yhteismitallisiksi jakamalla ne suhdeluvulla (ko-
titalouden jäsenten lukumäärä ekvivalenttiaikui-
sina), joka huomioi suuremman kotitalouden 
saamat kulutuksen mittakaavaedut. Aiempia tut-
kimuksia, joissa eläkkeelle siirtyvien tulonmuu-
toksia tarkastellaan käyttäen käytettävissä olevan 
tulon ekvivalenttitulokäsitteitä, ei ole tietääksem-
me Suomessa tehty. 

Ei pidä myöskään unohtaa, että eläke on yk-
silön saama etuus. Eläkejärjestelmän vakuutus-
luonteen kannalta on myös tärkeää että eläk-
keen riittävyyttä ja saatua korvausta tarkastellaan 
suhteessa henkilön aiempiin aktiiviajan tuloihin 
tai palkkaan, joiden perusteella eläkemaksut ja 
-etuudet yleensä määräytyvät. Tarkastelun koh-
teena ovat pelkästään ne tuloerät, joihin eläke-
politiikalla vaikutetaan.3 Tämä korvaussuhdenä-
kökulma onkin ollut tutkimuskohteena jo aiem-
min (esimerkiksi Rantala 2003; Rantala & Suo-
niemi 2007b; Rantala & Suoniemi 2010). Näis-
sä raportoitiin tulosuhteita, joissa eläketuloa ver-
rataan eläkettä edeltävään palkkaan ja tuloihin.4

Tutkimusaineisto ja keskeiset määritel-
mät

Tilastokeskuksen muodostama rekisteritietoi-
hin perustuva paneeliaineisto perustuu kymme-
nen prosentin otokseen (noin 500 000 henkilöä) 
kohdejoukkonaan vuoden 2000 lopussa Suomes-
sa asunut väestö. Tätä on täydennetty vuosille 
1995–2004 vastaavilla kymmenen prosentin 
otoksilla ajassa sekä eteen että taaksepäin niis-
tä ryhmistä, joista vuosittainen väestönmuutos 
muodostuu. Esimerkiksi vuonna 2001 täyden-
nysotos on poimittu tuona vuonna syntyneistä ja 
maahanmuuttajista. Aineiston suuren koon an-
siosta se edustaa hyvin Suomen väestöä aikajän-
teellä 1995–2004.

Toimeentulon muuttumista käsittelevän ana-
lyysin kohteena ovat vuonna 2003 eläkkeelle siir-
tyneet henkilöt, joille on kerätty myös kotitalo-
uskohtaisia tietoja. Laitoksessa asuvat ovat otok-
sen ulkopuolella. Tutkimusaineisto mahdollisti 
myös vuosina 1999–2002 eläkkeelle siirtyneiden 
analysoimisen. Kun vertasimme tuloksia vuonna 
2003 eläkkeelle siirtyneisiin, eivät eri vuodet poi-
kenneet toisistaan juuri lainkaan. Siksi tässä työs-
sä esiteltävät vuotta 2003 koskevat tulokset vas-
taavat varsin hyvin 2000-luvun taitteessa vallin-
nutta tilannetta.

Käytössämme on tietoja Tilastokeskuksen tu-
lonjaon kokonaisaineistosta ja työssäkäyntiti-
laston pitkittäisaineistosta vuosilta 1995–2004. 
Työssäkäyntitilastosta peräisin olevat muuttujat 
sisältävät tietoja henkilön työllisyydestä, työttö-
myydestä ja eläkkeellä olosta. Henkilön sosioe-
konomisesta asemasta tiedetään muun muas-
sa henkilön ikä, koulutus ja siviilisääty. Tulon-
jaon kokonaistilaston tiedot kattavat kaikki kes-
keiset rekisteripohjaiset tulotiedot (ks. Ruotsa-
lainen 2004). Tärkeimpänä erona tulonjaon pal-
veluaineistoon (Tilastokeskus 2009) on se, että 
haastattelutietoon perustuvat tuloerät, lähdeve-
ron alaiset korkotulot ja palveluaineistoon muo-
dostettu omistusasunnosta saatu laskennallinen 
asuntotulo puuttuvat. Käytössä on vuositason 
tiedot eri tulolajeista, esimerkiksi palkka-, yrittä-
jä- ja omaisuustuloista ja saaduista tulonsiirrois-
ta. Mukana ovat myös maksetut tulonsiirrot (vä-
littömät verot ja eläke- ja sosiaalivakuutusmak-
sut). Lakisääteisiä eläkkeitä koskevat tiedot ovat 
aineistossamme erityisen yksityiskohtaiset. Tulo-
tiedot ovat saatavilla sekä henkilö- että kotitalo-
ustasolla, joista jälkimmäisten avulla muodoste-

2  Valitettavasti  käytössämme  ollut  aineisto  estää  kulu-
tusmenoihin ja luontaismuotoisten sosiaalisten etuuksien 
saantiin perustuvien mittareiden käytön.
3  Marjukka Hietaniemi ja Hannu Uusitalo (2006) ovat kä-
sitelleet korvaussuhteen merkitystä eläkejärjestelmän nä-
kökulmasta.
4  Eläkkeen tulo- ja/tai korvaussuhteita voidaan määritel-
lä ja laskea eri tavoin (Rantala & Suoniemi 2007a). Vakiin-
tuneita mittaustapoja ei ole. Suhdeluvut voidaan laskea 
eri tulokäsitteillä, esimerkiksi brutto- tai nettomääräise-
nä. Laskelmien taustalla voivat olla joko henkilöiden to-
delliset tulonmuutokset ennen ja jälkeen eläkkeen, me-
neillään  olevien  työurien  perusteella  tehdyt  skenaariot 
henkilöiden työurien jatkumisesta ja tulevasta eläkkees-
tä, henkilöiden käsitykset tulevasta korvaustasostaan tai 
hypoteettiset  esimerkkilaskelmat.  Tulo-  tai  korvaussuh-
teen korvikkeena voi olla myös kvasisuhde, jossa yksittäi-
sen  eläkeläisryhmän  tulot  on  suhteutettu  samankaltai-
seen työssä olevan väestöryhmän tuloon.
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taan kotitalouden rakenteen huomioivat ekviva-
lenttia aikuista kohti lasketut tulokäsitteet.

Suuren otoskoon ja seurantatietojen ansiosta 
eläkkeelle siirtyneiden tulokehitystä voidaan seu-
rata yksityiskohtaisesti ensimmäisten eläkevuosi-
en aikana sekä kokonaisuutena että eläkejärjestel-
män institutionaalisten sääntöjen edellyttämäl-
lä tarkkuudella. Laajuudeltaan ja yksityiskohtai-
suudeltaan aineisto on kansainvälisestikin varsin 
harvinainen. Aineistossa on puutteita huipputu-
lojen osalta.5 Kaikista eläkkeelle siirtyneistä noin 
1,5 prosentilta tulotiedot oli näin katkaistu. Kos-
ka huipputuloisten tulotasoa, tulorakennetta ja 
tulojen muuttumista ei palkka- ja omaisuustu-
lojen salauksen vuoksi voida luotettavasti laskea, 
he eivät ole mukana suurituloisia (ylimpään tu-
lokymmenykseen kuuluvat) koskevissa tarkaste-
luissa. Tämä alentaa jonkin verran suurituloisuu-
den määrittelyrajaa poistaen kaikkein suurituloi-
simmat, mutta muita tuloryhmiä koskeviin joh-
topäätelmiin tällä ei ole vaikutusta.

Eläkkeen korvaussuhteen laskeminen edel-
lyttää eläkkeelle siirtymisen yksiselitteistä mää-
rittelyä. Tässä artikkelissa henkilö on tiettynä 
vuonna eläkkeelle siirtynyt, jos hän kyseisenä ja 
sitä seuraavana vuonna on eläkkeellä ja kahte-
na eläkettä edeltävänä vuonna ei ole ollut eläk-
keellä. Eläkkeellä olo, kuten muutkin työmark-
kina-asemat, määräytyy henkilön kalenterivuo-
den lopun pääasiallista toimintaa ja eläkeoikeut-
ta kuvaavan eläkelajimuuttujan perusteella. Jos 
henkilöllä on samanaikaisesti monta työmark-
kinatilaa, hänen työmarkkinatilansa määräytyy 
siten, että omaa eläkettä saava on aina ensisijai-
sesti eläkkeellä. Siten esimerkiksi eläkettä saava, 
mutta myös ansiotyössä oleva henkilö on elä-
keläinen. Tästä syystä kaikki ensimmäistä ker-
taa omaa eläkettä saavat ovat eläkkeelle siirty-
neitä riippumatta eläkkeen suuruudesta tai hei-
dän muusta toiminnastaan. Käytäntö vastaa elä-
kejärjestelmän tapaa tilastoida eläkkeiden alka-
vuuksia. Osa-aikatyössä ja samanaikaisesti osa-
aikaeläkkeellä olevat ovat yleisen tilastointikäy-
tännön tapaan työllisiä.

Tutkimusaineiston tulotietojen pohjalta voi-
daan muodostaa eri tulokäsitteitä (ks. tarkem-

min taulukko 1).6 Näistä laajin, bruttotulo, sisäl-
tää kaikki henkilön saamat tulot. Tuotannonteki-
jätulojen, so. palkkojen, yrittäjätulojen ja omai-
suustulojen, lisäksi bruttotuloihin luetaan henki-
lön saamat tulonsiirrot. Tulonsiirtoja ovat muun 
muassa eläkkeet, työttömyysturvaetuudet ja toi-
meentulotuki. Eläkeläiselle tärkein tulolaji on 
omaeläke.7 Bruttotuloista saadaan käytettävissä 
olevat tulot, kun niistä vähennetään maksetut tu-
lonsiirrot (välittömät verot ja eläke- ja sosiaaliva-
kuutusmaksut).

Kotitalouden kulutustarpeet riippuvat sekä 
sen jäsenten lukumäärästä että kotitalouden ra-
kenteesta. Kulutuksessa on mittakaavaetuja, sil-
lä esimerkiksi kaksi aikuista tulee toimeen yhdes-
sä halvemmalla kuin erikseen. Toimeentulon ar-
vioimiseksi rakenteeltaan eroavat taloudet teh-
dään vertailukelpoisiksi jakamalla kotitalouden 
yhteenlasketut käytettävissä olevat tulot kulutus-
yksiköiden (ekvivalenttien aikuisten) lukumää-
rää mittaavalla skaalatekijällä, joka yhdenmukais-
taa rakenteeltaan eroavat kotitaloudet toimeen-
tulon osalta.

Eläkkeelle siirtyneiden tulosuhteita laskettaes-
sa lähtökohtana on vakiintuneen eläkeajan tulo-
jen suhde vakiintuneeseen eläkettä edeltävään tu-
loon. Tästä syystä eläkeajan tulo mitataan eläk-
keelle siirtymisvuotta seuraavalta vuodelta, jol-
loin henkilö on ollut eläkkeellä täyden kalente-
rivuoden. Eläkettä edeltävänä tulona on puoles-
taan eläkkeelle siirtymisvuotta edeltävien toisen, 
kolmannen ja neljännen vuoden tulojen keskiar-
vo. Eläkkeelle siirtymisvuotta välittömästi edel-
tävän vuoden tuloa ei oteta huomioon, koska 

5  Tilastokeskus  on  tietosuojasyistä  korvannut  ylimpään 
palkka-  ja  omaisuustuloprosenttiin  kuuluvien  henkilöi-
den palkka-  ja omaisuustulot näiden muuttujien ylimpi-
en tuloprosenttien jakaumista lasketuilla keskiarvoilla.

6  Tulokäsitteet  määritellään  noudattaen  tulonjakotut-
kimuksessa  vakiintuneita  periaatteita  (esim.  Tilastokes-
kus 2009). Toimeentulon kattavaa arviointia rajoittaa se, 
ettei sitä arvioitaessa voida ottaa mukaan yhteiskunnan 
tarjoamia  hyvinvointipalveluita,  kuten  terveydenhoitoa 
ja  sosiaalipalveluja. Nämä ovat käyttäjälle  joko maksut-
tomia tai ne tarjotaan käyttäjämaksuin, jotka ovat selväs-
ti alle niiden tuotantokustannusten. Hyvä esitys eri tulo-
käsitteistä ja niiden mittaamisesta tilastotuotannossa on 
The Canberra Group (2001).
7  Omaeläkkeitä ovat työ-, yrittäjä-  ja kansaneläke  (työ-
kyvyttömyyseläkkeet,  osa-aikaeläkkeet,  työttömyyseläk-
keet  ja  vanhuuseläkkeet),  maatalouden  erityiseläkkeet 
(luopumis-  ja  sukupolvenvaihdoseläkkeet,  luopumiskor-
vaukset  ja  luopumistuet)  ja  muut  työnantajan  maksa-
mat  lisäeläkkeet.  Omaeläke  sisältää  Kansaneläkelaitok-
sen  maksamat  mahdolliset  lisät,  esimerkiksi  eläkeläisen 
asumistuen. Omaeläkkeen lisäksi eläkkeiksi luetaan myös 
perhe-eläkkeet  (leskeneläke-  ja  lapseneläke).Yksityisiin 
vapaaehtoisiin vakuutuksiin perustuvia eläkkeitä  ja kor-
vauksia  ei  sen  sijaan  lasketa  eläkkeisiin,  vaan  ne  ovat 
omaisuustuloa.
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Taulukko 1. Keskeisiä määritelmiä 

Tuotannontekijätulot: t = ansiotulot + omaisuustulot

Ansiotulot (työtulot): palkkatulot + yrittäjätulot
Palkkatulot: rahapalkka pl. palkkatulojen  hankkimiskustannukset ja työsuhteeseen perustuvien kus-
tannusten korvaus
Yrittäjätulot: maataloudesta, metsätaloudesta ja elinkeinon harjoittamisesta saadut tulot, yrittäjätu-
lo yhtymistä, patentit  ja tekijänoikeudet yms.
Omaisuustulot (pääomatulot): korko- ja osinkotulot, yksityisiin vakuutuksiin perustuvat eläkkeet ja 
korvaukset, vuokratulo osakehuoneistosta ja kiinteistöistä, veronalainen myyntivoitto sekä muut pää-
omatulot

Bruttotulot = t + S, jossa 
t = Tuotannontekijätulot = ansiotulot +omaisuustulot
S = Kotitalouden saamat tulonsiirrot: yleiset sosiaaliturvaetuudet (esim. kansaneläke), työsuhteeseen 
perustuvat sosiaaliturvaetuudet (esim. työeläke), sosiaaliavustukset (esim. toimeentulotuki), muut 
käytettävissä oleviin tuloihin laskettavat tulonsiirrot (esim. tulonsiirrot ulkomailta ja lakkoavustukset)

Käytettävissä olevat tulot (Nettotulot) = t + S – V, jossa 
t = tuotannontekijätulot
S = Saadut tulonsiirrot
V = maksetut tulonsiirrot: verot, sosiaaliturvamaksut, työ- ja yrittäjäeläkevakuutusmaksut

Kotitalous: muodostuu henkilöistä, jotka asuvat yhdessä (rekisterikotitalous).

Toimeentulo: kotitalouden jäsenten käytettävissä olevat tulot yhteensä / ekvivalenttien aikuisten lu-
kumäärä. ekvivalenttituloa laskettaessa tarkastelun kohteena on henkilö, mutta toimeentuloa lasket-
taessa otetaan huomioon kotitalous, johon hän kuuluu.

Kulutusyksiköiden lukumäärä: Skaalatekijä, joka ottaa huomioon kotitalouden rakenteen kotitalou-
den ostovoimaa ja toimeentuloa arvioitaessa. oeCD:n uudessa asteikossa kotitalouden ensimmäisen 
jäsenen paino on yksi, muiden yli 13-vuotiaiden paino on 0,5 ja lasten (0−13-vuotiaat) paino on 0,3. 
näiden painojen summa on ekvivalenttien aikuisten lukumäärä (kulutusyksikköluku).

Vuonna 2003 eläkkeelle siirtyneiden tulosuhteet (tulot vuoden 2008 rahassa): 
Bruttotulosuhde = (henkilön bruttotulot 2004) /(henkilön bruttotulot 1999−2001 keskiarvo) 
Nettotulosuhde  määritellään vastaavasti nettotulojen perusteella
Ekvivalenttitulosuhde = (ekvivalenttitulo 2004) /(ekvivalenttitulo 1999−2001 keskiarvo)

esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä edeltää pää-
sääntöisesti vuoden mittainen sairauspäiväraha-
aika. Bruttotulosuhde ja nettotulosuhde laske-
taan henkilön saamista brutto- ja nettotuloista. 
Ekvivalenttitulosuhdetta laskettaessa huomioi-
daan kotitalouden kaikkien jäsenten yhteenlas-
ketut tulot. Eläkkeelle siirryttäessä ekvivalentti-
tulon skaalatekijä vaikuttaa tulosuhteeseen vain 
silloin, kun eläkkeelle siirtyneen henkilön perhe-
rakenne muuttuu. Mikäli perherakenne ei muu-
tu, supistuu skaalatekijä tulosuhdetta laskettaes-
sa pois.

Vuonna 2003 eläkkeelle siirtyneet

Arkiajattelussa ja esimerkkilaskelmissa eläkkeel-
le siirtyminen esitetään usein tapahtumana, jos-
sa kokoaikatyö muuttuu suoraan vanhuuseläk-
keeksi. Yksinkertaistus voi johtaa harhaan, sillä 

todellisuudessa eläkkeelle siirrytään yleensä en-
nen vanhuuseläkettä joko työkyvyttömyyden tai 
työttömyyden vuoksi tai sitten työntekoa jatke-
taan osittain esimerkiksi osa-aikaeläkkeen rinnal-
la. Eläkkeelle lähdön moni-ilmeisyys käy ilmi tar-
kasteltaessa vuonna 2003 omalle eläkkeelle siir-
tyneitä henkilöitä heidän taustaominaisuuksien-
sa mukaan (taulukko 2).

Vuonna 2003 eläkkeelle siirtyi yhteensä noin 
54 000 henkilöä.8 Valtaosa heistä siirtyi eläkkeel-
le ennen 65 vuoden ikää, yleensä 55–64 vuo-
den iässä. Suoraan vanhuuseläkkeelle siirtyi nel-

8  Aineistossa  eri  vuosina  eläkkeelle  siirtyneiden  luku-
määrät vastaavat hyvin eläkerekisteritietoja. Työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtyneiden määrä on kuitenkin rekisteri-
tietoa pienempi. Yhtenä syynä on, että tässä työssä tar-
kastelun  kohteena  on  kotitalousväestö.  Eläkerekisterit 
kattavat luonnollisesti myös laitoksissa asuvat eläkkeen-
saajat. Tarkemmin tutkimusaineiston ja eläkerekisteritie-
tojen välisistä eroista ks. Rantala ja Suoniemi (2007b).
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Taulukko 2. Vuonna 2003 eläkkeelle siirtyneiden taustaominaisuuksia*

Kaikki Työstä eläkkeelle Työttömyydestä 
eläkkeelle

Eläkelaji, %

Vanhuuseläke 25 35 6

Varhennettu vanhuuseläke 7 10 1

täysi työkyvyttömyyseläke 36 35 32

osatyökyvyttömyyseläke 3 5 0

Yksilöllinen varhaiseläke 4 7 0

työttömyyseläke 21 1 60

muut 5 7 1

Edeltävä työmarkkina-asema, %

työ (pl. osa-aikaeläke) 52 88 0

osa-aikatyö (ja osa-aikaeläke) 7 12 0

työtön 33 0 100

muu (kotityö, opiskelu ym.) 7 0 0

Työsuhteen eläkelaki, % 

palkansaaja, yksityinen 25 45 0

palkansaaja, julkinen 21 36 0

Yrittäjät (ml. maatalousyrittäjät) 11 19 0

Ikä, %

15–34 vuotta 4 1 3

35–54 vuotta 19 19 17

55–59 vuotta 19 24 10

60–64 vuotta 45 39 64

65+ vuotta 14 17 6

Perheasema, %

Yksin asuva 25 21 31

kaksi aikuista 54 57 52

muu 21 22 16

Sukupuoli, %

nainen 50 49 49

mies 50 51 51

Kotitalouden keskimääräinen koko 2,10 2,16 1,93

Lasten (0−13 v.) lkm. 0,08 0,09 0,05

Ekvivalentteja aikuisia, lkm (oecd uusi) 1,53 1,56 1,46

Henkilöä väestössä 53 580 31 870 17 580

* eläkettä edeltävä työmarkkina-asema ja viimeisen työsuhteen eläkelaki kaksi vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä, 
eläkelaji vuosi eläkkeelle siirtymisen jälkeen, muut tiedot eläkkeelle siirtymisvuodelta. Ryhmää muut eläkkeelle siir-
tyneet ei esitetty.
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jännes kaikista eläkkeelle lähtijöistä. Työkyvyt-
tömyyseläkkeille (täysityökyvyttömyys-, osatyö-
kyvyttömyys- ja yksilöllinen varhaiseläke) siirty-
neiden osuus oli yhteensä 43 prosenttia, työttö-
myyseläkkeen 21 prosenttia ja muiden eläkkei-
den 11 prosenttia.9

Työssä ennen eläkettä oli ollut noin 60 pro-
senttia. Heistä vajaa puolet oli yksityisen sektorin 
ja reilu kolmannes julkisen sektorin palkansaa-
jia. Yrittäjien (ml. maatalousyrittäjät) osuus oli 
viidennes.10 Kaikista työstä eläkkeelle siirtyneistä 
noin joka kymmenes oli aikaisemmin ollut osa-
aikaeläkkeellä (ja osa-aikatyössä). Vaikka ikään-
tyvien työllisyys kasvoi 1990-luvun alun laman 
jälkeen poikkeuksellisen nopeasti, oli työttömyy-
destä eläkkeelle lähteneiden osuus edelleen kol-
mannes, sillä ikääntyvien pitkäaikaistyöttömyys 
säilyi korkealla tasolla.

Eläkettä edeltävän työmarkkina-aseman mu-
kaan tarkasteltuna työssä käyvät siirtyvät työttö-
miä vanhempina eläkkeelle, sillä 65 vuoden iäs-
sä tai myöhemmin eläkkeelle siirtyneiden osuus 
eläkkeelle siirtyneistä oli työssä olleilla muita kor-
keampi. Työstä ja työttömyydestä eläkkeelle siir-
tyneet eroavat toisistaan myös siinä, että työttö-
mien eläke on käytännössä työttömyyseläke tai 
täysi työkyvyttömyyseläke. Työssä olleilla elä-
kereittejä on enemmän, joskin heidän kannal-
taan selvästi tärkeimmät eläkelajit ovat vanhuus- 
ja täysi työkyvyttömyyseläke.11 Työttömyydestä 
eläkkeelle siirtyneiden joukossa on selvästi enem-
män yksinasujia kuin työstä eläkkeelle siirtynei-
den ryhmässä.

Tulokäsitteen valinta vaikuttaa sekä tulotasosta 
että sen kehityksestä saatavaan kuvaan. Tämä käy 
ilmi kuviosta 1, jossa on esitetty vuonna 2003 
eläkkeelle siirtyneiden brutto-, netto- ja ekvi-
valenttitulojen mediaanien kehitys 1995–2004. 
Kaikki tulot ovat vuoden 2008 rahassa ja eläk-

keelle siirtymisvuotta on merkitty pisteellä. Tar-
kastelujakson ensimmäisten vuosien aikana eläk-
keelle siirtyneiden bruttotulot ovat keskimää-
rin noin 23 000 euroa vuodessa. Tämän jälkeen 
bruttotulot laskevat aina ensimmäiseen täyteen 
eläkevuoteen 2004 asti, josta alkaen ne vakiin-
tuvat vajaaseen 17 000 euroon. Tulojen vakiin-
tuminen, joka ei näy kuviossa 1, todettiin laske-
malla vastaavat luvut aiempina vuosina, 2001 ja 
2002 eläkkeelle siirtyneille. Eläkkeelle siirtynei-
den keskimääräiset reaalitulot alkavat siis alen-
tua jo muutamaa vuotta ennen eläkkeelle läh-
töä. Nettotulojen kehitys myötäilee bruttotulo-
jen vastaavaa, mutta on veroasteen verran brut-
totuloja matalammalla tasolla. Progressiivisen tu-
loverotuksen seurauksena brutto- ja nettotulo-
jen välinen ero on eläkkeellä pienempi kuin en-
nen eläkettä.

Ennen eläkettä ekvivalenttitulot ovat hieman 
yli 19 000 euroa ja eläkkeellä noin 1 000 euroa 
tätä vähemmän. Voi olla yllättävää, että toimeen-
tuloa kuvaava keskimääräinen ekvivalenttitulo 
alenee näin vähän eläkkeelle siirryttäessä. Jos ko-
titalouden tulot ovat yhteiset ja jaetaan tasapuo-
lisesti, niin yhdessä asuminen antaa taloudellista 
suojaa verrattuna tilanteeseen, jossa henkilön toi-
meentuloa arvioitaisiin pelkästään hänen omien 
nettotulojensa perusteella. Eläkkeelle siirryttäes-
sä muiden perheenjäsenten tulot eivät välttämät-
tä muutu. Tämä vaimentaa eläkkeelle siirtymi-
sen aiheuttamaa muutosta toimeentulossa. Tu-
loksia tulkittaessa on hyvä muistaa, että tarkaste-
lussa ovat mukana kaikki vuonna 2003 eläkkeel-
le siirtyneet, sekä perheelliset että yksinasuvat.

Kuvio  1.  Vuonna  2003  eläkkeelle  siirtyneiden 
brutto-,  netto-  ja  ekvivalenttitulot  vuosina 
1995–2004, mediaani, euroa vuoden 2008:n ra-
hassa
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9  Nykyään tilanne on muuttunut, sillä vuonna 2008 kai-
kista eläkkeelle siirtyneistä vanhuuseläkkeen osuus oli 41 
prosenttia, täyden työkyvyttömyyseläkkeen 32 prosenttia 
ja työttömyyseläkkeen 16 prosenttia.

10  Yrittäjien ja julkisen sektorin osuutta työstä eläkkeel-
le siirtyneistä nostaa jonkin verran se, että työttömyydes-
tä eläkkeelle siirtyneet ovat usein työskennelleet ennen 
työttömyyttään yksityisellä sektorilla.
11  Myös osa-aikaeläke voidaan tulkita eläkereitiksi (vaih-
toehtona  kokoaikaiselle  eläkkeelle).  Jos  osa-aikaeläk-
keellä olevat henkilöt laskettaisiin eläkeläisiksi, olisi työs-
tä  osa-aikaeläkkeelle  siirtyneiden  osuus  kaikista  työstä 
eläkkeelle siirtyneistä vuonna 2003 ollut noin 13 prosent-
tia.  Varhaiseläkkeiden  tai  niiden  kaltaisten  järjestelyjen 
käytöstä tarkemmin ks. Rantala (2008).
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Eläkettä edeltänyt työmarkkina-asema vai-
kuttaa selvästi tulokehitykseen (kuvio 2). Työstä 
eläkkeelle siirtyneiden bruttotulot nousevat eläk-
keelle lähtöön saakka, jonka jälkeen ne laskevat 
selvästi. Sama kehitys, mutta loivempana, näkyy 
myös netto- ja ekvivalenttituloon perustuvis-
sa tarkasteluissa. Sen sijaan työttöminä olleiden 
tulot vähenevät aina eläkkeelle siirtymiseen asti, 
jonka jälkeen ne hivenen nousevat.12 Eläkkeel-
le siirtyminen siis keskimäärin alentaa työllisten, 
mutta hieman nostaa työttömien bruttotuloja.

Työttömyydestä eläkkeelle siirtyneiden reaali-
set mediaanitulot ovat tulokäsitteestä ja ajankoh-
dasta riippuen 30–50 prosenttia työstä eläkkeelle 
siirtyneiden mediaanituloista. Eläkkeellä ero ka-
ventuu. Huomion arvoista on myös se, että aivan 
tarkastelujakson alkua lukuun ottamatta ekviva-
lenttitulo on työttömillä korkeampi kuin brut-
totulo. Koska työttömien omat tulot ovat keski-
määräistä pienemmät, niin perheenjäsenten tu-
lot vaikuttavat keskimääräistä enemmän heidän 
toimeentuloonsa. Tämä pätee myös työttömien 
siirryttyä eläkkeelle. Työstä eläkkeelle siirtyneil-
lä merkitys ja järjestys ovat päinvastaiset, ja vas-
taavasti heidän toimeentulonsa jää bruttotuloja 
matalammaksi.

Vuonna 2003 eläkkeelle siirtyneiden 
ekvivalenttitulosuhteet

Edellä verrattiin eläkkeelle siirtyneiden ryhmi-
en keskimääräistä tulokehitystä. Seuraavaksi tar-
kastellaan yksilöllisiä tulosuhteita, siis sitä, missä 
määrin eläkkeelle siirtyneiden tulot ovat muuttu-
neet heidän omiin eläkettä edeltäneisiin tuloihin-
sa nähden. Kuviossa 3 on esitetty vuonna 2003 
eläkkeelle siirtyneiden brutto- ja netto- ja ekvi-
valenttisuhteiden jakaumat. Odotetusti nettotu-
losuhteet ja etenkin ekvivalenttitulosuhteet saa-
vat suurempia arvoja kuin bruttotulosuhteet, sil-
lä sekä verotus että muiden perheenjäsenten saa-
mat tulot tasoittavat eläkkeelle siirtymisen yhte-
ydessä tapahtuvaa muutosta.

Yleisimmin brutto- ja nettotulosuhteet ovat 
60–80 prosentin tuntumassa. Ekvivalenttitulo-
suhteen jakauma on kaksihuippuinen siten, et-
tä ensimmäinen huippu on noin 85 prosentin 
ja toinen noin 100 prosentin kohdalla. Kaikki-
en tulosuhteiden yksilöllinen vaihtelu on kuiten-
kin suurta. Jakaumat ovat lisäksi oikealle vino-
ja, toisin sanoen suuria suhdelukuja on suhteel-
lisen paljon.

Henkilön eläkettä edeltävä toiminta, perheti-
lanne, ikä tai sukupuoli vaikuttaa siihen, kuin-
ka paljon hänen toimeentulonsa muuttuu eläk-
keelle siirtymisen yhteydessä, sillä muodossa taik-
ka toisessa ne heijastavat henkilön työuran pi-
tuuden, ansiokehityksen, työttömyys- tai työky-
vyttömyysriskin, eläkkeen tason ja muiden per-
heenjäsenten merkitystä toimeentulon tasoon se-

Kuvio 2. Vuonna 2003 työstä ja työttömyydestä eläkkeelle siirtyneiden brutto-, netto- ja ekviva-
lenttitulot vuosina 1995–2004, mediaani, euroa vuoden 2008 rahassa
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12  Vuonna 2003 työttömyydestä eläkkeelle  siirtyneiden 
tulojen lasku vuosina 1995–2002 johtuu pitkälti siitä, että 
työttömiksi määritellään vuoden 2001 lopussa työttömä-
nä olleet. Tätä ennen osa työttömistä on ollut ansiotyös-
sä ja siksi tuloissa näkyy kasvua ajassa taaksepäin mentä-
essä. Toisaalta ikääntyvien työttömien ongelmana on pit-
käaikaistyöttömyys. Tämä näkyy siinä, että työttömyydes-
tä eläkkeelle siirtyneiden tulot ovat työssä olleita mata-
lammat myös vuosina 1995–2000.
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kä ennen että jälkeen eläkkeelle siirtymisen. Kos-
ka ekvivalenttitulo on tärkein tekijä taloudelli-
sen toimeentulon ja sen muutoksen arvioimi-
sen kannalta, keskitymme siihen, miten vuon-
na 2003 eläkkeelle siirtyneiden ekvivalenttitulo-
suhteet vaihtelevat edellä mainittujen taustateki-
jöiden suhteen (taulukko 3). Osaltaan tarkaste-
lu selittää, miksi toimeentulosuhteet vaihtelevat 
ja erityisesti mistä jotkin ehkä intuitiivisesti liian 
korkeat arvot johtuvat. 

Keskiarvon ja mediaanin lisäksi on kuvattu 
toimeentulosuhteen jakauman hajontaa käyttä-
en desiilirajoja. Korkein desiiliraja (P90) viittaa 
suhdeluvun arvoon, jonka alle jää 90 prosenttia 
ja vastaavasti alin desiiliraja (P10) viittaa arvoon, 
jonka alle jää 10 prosenttia eläkkeelle siirtyneistä. 
Ylimmän ja alimman desiilirajan väliin sijoittuu 
siis 80 prosenttia eläkkeelle siirtyneistä.

Kaikista eläkkeelle siirtyneistä laskettu toi-
meentulosuhteen mediaani on 99 prosenttia ja 
80 prosentilla tulosuhde on välillä 70–149 pro-
senttia. Mediaanilla mitattu keskimääräinen toi-
meentulo ei siis juuri muutu eläkkeelle siirryt-
täessä, ja valtaosalla tulot nousevat, säilyvät en-
nallaan tai laskevat korkeintaan kolmasosalla. 
Muistutamme, että käyttämämme tulosuhde on 
vakiintuneen eläkeajan ekvivalenttitulon suhde 
muutaman vuoden takaiseen vakiintuneeseen ek-
vivalenttituloon. Tämä on eri asia, kuin jos tu-
lonmuutos laskettaisiin henkilön omien tulojen 
perusteella juuri ennen ja heti jälkeen eläkkeelle 
siirtymisen. Koska keskiarvon laskenta on herkkä 
poikkeuksellisen korkeille arvoille, on toimeen-
tulosuhteen keskiarvo, 109 prosenttia, selvästi 

suurempi kuin mediaani.13 Yleensäkin mediaani 
kuvaa paremmin tyypillistä keskimääräistä kehi-
tystä ja suosimme sitä.

Työstä eläkkeelle siirtyneiden toimeentulosuh-
teen mediaani on 94 prosenttia ja työttömyydes-
tä eläkkeelle siirtyneiden 107 prosenttia. Työs-
tä eläkkeelle siirryttäessä toimeentulo siis laskee 
keskimäärin kuusi prosenttia ja työttömyydestä 
eläkkeelle siirryttäessä nousee seitsemän prosent-
tia.14 Viitteitä tähän suuntaan saatiin jo aiemmis-
ta keskimääräiseen tulokehitykseen liittyvistä tar-
kasteluista (kuvio 2). Työttömien toimeentulo-
taso jää toki työssä olleita selvästi matalammalle. 
Toimeentulosuhteen jakauman hajonta on työstä 
ja työttömyydestä eläkkeelle siirtyneillä likimain 
samansuuruinen.

Työstä eläkkeelle siirtyneistä ryhmistä yrittä-
jät erottuvat selvimmin, sillä heidän keskimääräi-
nen toimeentulosuhteensa on noin viidenneksen 
korkeampi kuin palkansaajien vastaava. Heillä on 
enemmän myös erityisen korkeita tulosuhteita, 
sillä joka kymmenennen yrittäjän tulosuhde on 
vähintään 191 prosenttia (palkansaajilla 130 pro-
senttia). Osa yrittäjistä voi jatkaa yritystoimin-
taa myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Yrittäjät 

Kuvio 3. Vuonna 2003 eläkkeelle siirtyneiden brutto-, netto- ja ekvivalenttitulosuhteet, %
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13  Ekvivalenttitulosuhteen  arvo  on  poikkeuksellisen 
korkea pääasiassa vähäisten eläkettä edeltävien tulojen 
vuoksi. Eläkettä edeltävä  tulot ovat vähäiset,  jos henki-
lö siirtyy eläkkeelle esimerkiksi työvoiman ulkopuolelta.
14  Työstä eläkkeelle  siirtyneet  sisältävät myös osa-aika-
eläkkeeltä (ja osa-aikatyöstä) eläkkeelle siirtyneet. Koko-
naisuuden kannalta ei ole merkitystä,  luetaanko osa-ai-
kaeläkkeeltä eläkkeelle siirtyneet työstä eläkkeelle siirty-
neisiin vai ei, ja taulukossa esitetyt luvut ovat lähes samo-
ja ilman osa-aikaeläkeläisiä.
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ovat palkansaajia epäyhtenäisempi ryhmä. Tämä 
näkyy tulosuhteen suurena hajontana, ja yrittä-
jillä on palkansaajia enemmän myös matalia tu-
losuhteita. Palkansaajaryhmien väliset erot ovat 
aika pieniä, ja julkisella sektorilla työskennellei-
den keskimääräinen toimeentulosuhde on vain 
kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaa-
va yksityisen sektorin arvo. Ero selittyy sillä, et-
tä julkisella sektorilla eläkettä karttui yksityistä 
sektoria nopeammin. Nykyään karttumasäännöt 
ovat samat.15

Nuorena eläkkeelle siirtyneiden ekvivalentti-
tulosuhteet ovat muita ikäryhmiä korkeammat, 
ja heillä on myös muita enemmän poikkeukselli-
sen korkeita tulosuhteita. Tulokset ovat ymmär-
rettävät, sillä osa nuorista on ollut käytännössä 
ilman ansiotuloja ajanjaksolla 1998–2001. Van-
himmassa, yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä erot-
tuu poikkeuksellisen korkeiden ekvivalenttitulo-
suhteiden suuri osuus, onhan ikäryhmän medi-
aani vain hieman keskimääräistä korkeampi. Tu-
loksen taustalla on valikoituminen, sillä tarkem-
pi analyysi osoitti, että vanhimmassa ikäryhmäs-
sä oli keskimääräistä enemmän yrittäjiä, ja yrit-
täjien joukossa on poikkeuksellisen korkeita tu-
losuhteita.

Taulukko 3. Vuonna 2003 eläkkeelle siirtyneiden ekvivalenttitulosuhteen jakauman tunnusluku-
ja eräissä ryhmissä (vuoden 2004 ekvivalenttitulo suhteessa vuosien 1997–2001 keskituloihin), pro-
senttia*

P90 Mediaani p10 Keskiarvo lkm.

kaikki 149 99 70 109 5 034

Työmarkkina-asema

työssä (ml. osa-aikaeläke) 144 94 67 104 3 004

työtön 149 107 74 111 1 716

muut 133 122 94 117 13

Työsuhteen eläkelaki

Yksityinen (tyel) 132 89 67 97 1 204

Julkinen (kuel, Vael) 129 92 70 97 1 119

Yrittäjät (Yel, mYel) 191 116 63 135 570

muut 144 98 58 105 111

Ikä

16−34 v. 179 120 78 124 171

35−54 v. 161 108 70 113 946

55−59 v. 147 98 66 107 897

60−64 v. 135 96 70 103 2 346

65+ 169 103 70 123 674

Perheasema

Yksin 157 96 65 115 1 275

kaksi aikuista 141 97 72 104 2 712

muu 158 110 76 115 1 047

Sukupuoli

mies 155 100 70 112 2 511

nainen 143 99 70 105 2 496

* eläkettä edeltävä työmarkkina-asema ja viimeisen työsuhteen eläkelaki kaksi vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä, 
eläkelaji vuosi eläkkeelle siirtymisen jälkeen, muut tiedot eläkkeelle siirtymisvuodelta. Ryhmää muut eläkkeelle siir-
tyneet ei esitetty.

15   Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi (2010) analysoivat työs-
tä  eläkkeelle  siirtyneiden  brutto-  ja  omaeläkesuhteita 
(korvaussuhteita). Näissä  tarkasteluissa ero  julkisen  sek-
torin hyväksi oli noin kuusi prosenttiyksikköä.



12          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 76 (2011):1

Perheasemaa kuvaava jako paljastaa selviä ero-
ja. Vaikka yksinasuvien ja kahden aikuisen per-
heissä tulosuhteen mediaanit ovat samansuurui-
set, on hajonta yksinasuvilla selvästi suurempaa 
kuin kahden aikuisen perheissä. Muissa perheis-
sä, yleensä vähintään kolme henkilöä, ovat tulo-
suhteet puolestaan sekä mediaaniltaan että tau-
lukon 3 desiilirajoiltaan korkeammat kuin yksin-
asuvien tai kahden aikuisen vastaavat arvot. 

Perheaseman merkitys ekvivalenttitulosuhtee-
seen on moniselitteinen.16 Monen henkilön per-
heissä on usein enemmän tulonsaajia tasaamassa 
eläkkeelle siirtymisestä aiheutuvaa toimeentulon 
muutosta. Tämä nostaa tulosuhdetta. Toisaalta 
näissä perheissä siirrytään eläkkeelle myös kes-
kimääräistä nuorempana ja nuorten tulosuhteet 
ovat keskimääräistä korkeammat (taulukko 3).17 
Yksinasuvien toimeentulo on pelkästään hänen 
omien tulojensa varassa, mikä lisää tulosuhteen 
hajontaa. Tekemämme tarkempi analyysi osoit-
ti, että yksinasuvien tulosuhteet ovat myös työstä 
eläkkeelle siirryttäessä keskimääräistä matalam-
mat ja työttömyydestä eläkkeelle siirryttäessä kes-
kimääräistä korkeammat (ks. kuvio 5 tuonnem-
pana). Pelkistäen voidaan todeta, että erot perhe-
asemassa ja eläkettä edeltävässä työmarkkinatilas-
sa selittävät hyvin ekvivalenttitulosuhteen kaksi-
huippuisuutta. 

Sukupuolten välillä toimeentulosuhteissa ei 
havaittu eroa. Tämä ei yllätä, sillä ekvivalentti-
tuloa laskettaessa perheenjäsenten tulot jaetaan 
yhtäläisesti.

Ekvivalenttitulosuhteisiin vaikuttaa aiempi 
eläkettä edeltävä tulotaso. Pienituloisille, kuten 
työttömille ja nuorille, ovat tyypillisiä muita kor-
keammat ekvivalenttitulosuhteet.18 Tämä käy il-
mi kuviosta 4, jossa toimeentulosuhteita tarkas-
tellaan jakamalla eläkkeelle siirtyneet eläkettä 

edeltäviin tulokymmenyksiin, siis ekvivalentti-
tulojen suuruusjärjestyksen perusteella muodos-
tettuun kymmeneen yhtä suureen väestöosaan, ja 
laskemalla kullekin tulokymmenykselle erikseen 
sekä tulosuhteen mediaani että korkein ja mata-
lin desiiliraja.

Eläkettä edeltävän tulotason noustessa ekviva-
lenttitulosuhteen mediaani laskee aina viidenteen 
tulokymmenykseen asti. Tästä alkaen se tasaan-
tuu 90 prosentin tuntumaan. Alimmassa tulo-
kymmenyksessä mediaani on lähes 140 prosent-
tia, siis kaikkein pienituloisimpien tulot nouse-
vat voimakkaasti eläkkeelle siirryttäessä. Tulo-
tason noustessa myös tulosuhteen hajonta pie-
nenee. Alimmassa tulokymmenyksessä 80 pro-
senttia tulosuhteista on välillä 104–224 prosent-
tia, mutta ylimmässä tulokymmenyksessä vastaa-
va väli on 61–116 prosenttia. Näin tarkasteltu-
na eläkkeelle siirtyminen näyttää tasaavan tulo-
ja ja vaikutus on suurimmillaan alimmissa tulo-
kymmenyksissä.

Eläkettä edeltävä tulotaso vaikuttaa saman-
suuntaisesti sekä työstä että työttömyydestä eläk-
keelle siirtyneitä tarkasteltaessa (kuvio 4). Työs-
sä olleiden tulosuhteen mediaanin lasku taittuu 
kuitenkin jo toiseksi alimman tulokymmenyk-
sen jälkeen, sillä eläkettä edeltävä toimeentulo on 
keskimääräistä korkeampi. Sitä vastoin työttö-
myydestä eläkkeelle siirtyneiden toimeentulo on 
keskimääräistä matalampi eikä tulosuhteen me-
diaani ehdi heillä lainkaan vakiintua, vaan lasku 
jatkuu koko jakauman mitalta.

Eläkkeelle siirryttäessä tuloerot näyttävät siis 
jonkin verran pienenevän. Keski- ja suurituloi-
silla toimeentulo jonkin verran laskee, kun taas 
pienituloisilla se säilyy ennallaan tai jopa nousee. 
Suhteellisesti eniten pienituloisia on työttömi-
en, nuorten ja yksinasuvien joukossa, mutta pie-
nituloisuus ei paljastu vain yhden taustaominai-
suuden kautta. Tätä ja euromääräisiä toimeentu-
loeroja havainnollistaa kuvio 5, jossa on esitet-
ty vuonna 2003 eläkkeelle siirtyneiden vuoden 
2004 (ekvivalenttiskaalattu) tulorakenne jaotel-
tuna sekä perheaseman että aiemman työmark-
kina-asema mukaan.19 Akseliston positiivisella 
arvoalueella esitetään bruttotulo kolmeen tulo-

16  Perheasema  vaikuttaa  sekä  tulotasoon  että  käyttä-
määmme  ekvivalenssiskaalatekijään.  Skaalatekijällä  on 
merkitystä vain silloin, kun eläkkeelle siirtyneen henkilön 
perherakenne muuttuu. Mikäli perherakenne ei muutu, 
supistuu skaalatekijä tulosuhdetta laskettaessa pois.
17  Keskimääräistä  suurempi  perhekoko  ja  matala  eläk-
keelle siirtymisikä eläkkeelle siirryttäessä merkitsee usein 
sitä, että ennen vanhuuseläkeikää eläkkeelle siirtyneiden 
perheissä asuu myös aikuisikää lähestyviä lapsia.
18  Eläkettä edeltänyt, matala tulotaso voi johtua mones-
ta  syytä. Eläkettä edeltä vakiintunut  tulo  lasketaan täs-
sä  työssä  kolmen  vuoden  ajalta.  Osan  tästä  ajasta  hen-
kilö on voinut olla osa-aikatyössä, työttömänä, sairaana, 
opiskelemassa, vuorotteluvapaalla tai muusta syystä an-
siotyön ulkopuolella. Yrittäjien osalta kyse voi olla yritys-
toiminnan vähäisyydestä.

19  Yksinkertaisuuden  vuoksi  emme  tarkastele  tässä  yli 
kahden  hengen  perheitä  tai  työmarkkinatilasta  ”muu” 
eläkkeelle  siirtyneitä.  Yksinasuvien  keskiarvossa  on  jon-
kin verran myös puolison tuloa, sillä osa yksinasuvista on 
jäänyt leskeksi tai eronnut vuoden 2004 aikana.
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lajiin, eläkkeeseen, henkilön muihin tuloihin ja 
muiden perheenjäsenten tuloihin jaettuna. Ak-
seliston negatiivisella arvoalueella esitetään mak-
setut tulonsiirrot. Kun nämä vähennetään brut-
totulosta, saadaan kunkin ryhmän ekvivalentti-
tulon keskiarvo.

Taloudellisesti heikoimmassa asemassa ovat 
työttömyydestä eläkkeelle siirtyneet yksinasuvat 
henkilöt. Heidän bruttotulonsakin ovat keski-
määrin vain 15 000 euroa vuodessa. Toisessa ää-
ripäässä ovat työstä eläkkeelle siirtyneet kahden 
aikuisen taloudet reilun 30 000 euron bruttovuo-
situloilla. Muut esitetyt ryhmät, työstä eläkkeel-
le siirtyneet yksinasuvat ja työttömyydestä eläk-
keelle siirtyneet kahden henkilön perheessä asu-
vat ovat lähellä keskimääräistä tasoa. Verotuksen 

Kuvio 4. Vuonna 2003 eläkkeelle siirtyneiden ekvivalenttitulosuhteet eläkettä edeltävän tulokym-
menyksen mukaan, %
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Kuvio 5. Vuonna 2003 eläkkeelle siirtyneiden ekvivalenttitulojen rakenne perheaseman ja eläket-
tä edeltävän toiminnan mukaan vuonna 2004 (keskiarvot, euroa vuoden 2008 rahassa) ja ekviva-
lenttitulosuhteen mediaani (%-luku kunkin pylvään yläpuolella)
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tuloja uudelleenjakava vaikutus näkyy siinä, että 
työttömyydestä eläkkeelle siirtyneet yksinasuvat 
maksavat veroja 2 000 ja työstä eläkkeelle siirty-
neet kahden aikuisen perheet lähes 8 000 euroa.

Eri tuloerien merkitys toimeentuloon vaihte-
lee ryhmästä toiseen. Työttömyydestä eläkkeelle 
siirtyneiden yksinasuvien toimeentulo on eläk-
keen varassa, sillä sen osuus bruttotuloista on yli 
80 prosenttia. Eläke on tärkein tulolaji myös yk-
sinasuville työssä olleille, mutta heillä on yksin-
asuvia työttömiä enemmän myös muita tuloja, 
kuten pääomatuloja ja eläkeaikana ansaittuja työ-
tuloja. Kahden aikuisen talouksissa toimeentu-
loon vaikuttavat eniten puolison tulot, sillä heil-
lä eläkkeen osuus bruttotulosta on 36 prosent-
tia ja puolison osuus on eläkettä edeltävästä työ-
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markkinatilasta riippuen 50–60 prosenttia. Ku-
viosta näkyy hyvin myös, kuinka työstä eläkkeel-
le siirtyneiden eläkkeet, mutta myös muut tu-
lot ovat työttömyydestä eläkkeelle siirtyneitä kor-
keammat.

Kuviossa on esitetty myös kunkin ryhmän ek-
vivalenttitulosuhteen mediaanit. Yksin asuvien 
työttömien tulosuhde on 110 prosenttia, toisin 
sanoen keskimäärin heidän toimeentulonsa nou-
see eläkkeelle siirryttäessä. Myös kahden henki-
lön perheissä asuvien työttömien toimeentulo 
nousee jonkin verran. Työttömyyden lisäksi hei-
dän tulosuhdettaan nostavat perheen muut tulot. 
Perheen merkitys tulosuhteeseen käy hyvin ilmi 
myös verrattaessa työstä eläkkeelle siirtyneiden 
tulosuhteita, sillä yksinasuvien työllisten tulosuh-
de on 82 prosenttia ja perheellisten 93 prosenttia.

Lopuksi

Tarkastelimme taloudellisen toimeentulon muu-
tosta eläkkeelle siirtymisajankohdan yhteydes-
sä. Muutosta mitattiin ekvivalenttitulosuhteel-
la vertaamalla eläkeaikaista toimeentuloa elä-
kettä edeltävään muutamaan vuoden takaiseen 
vakiintuneeseen toimeentulon tasoon. Tällä ta-
voin pystyimme tutkimaan eri syistä ja eri tavoin 
2000-luvun alussa eläkkeelle siirtyneiden toi-
meentulomuutoksia yhdenmukaisella ja vertai-
lukelpoisella tavalla.

Tulosten perusteella toimeentulo ei eläkkeelle 
siirryttäessä merkittävästi muutu, sillä valtaosal-
la tulot säilyivät ennallaan, laskivat korkeintaan 
kolmanneksella tai jopa nousivat. Tulosuhteet 
ovat korkeat, jos niitä vertaa esimerkkilaskelmien 
antamaan mielikuvaan, jonka mukaan eläkkeelle 
siirryttäessä tulot puolittuvat tai pahimmassa ta-
pauksessa romahtavat. Tutkimuksen (Rantala & 
Suoniemi 2010) mukaan eläke on palkkatyöstä 
eläkkeelle siirryttäessä hieman alle 60 prosenttia 
muutaman vuoden takaisesta vakiintuneesta an-
siotulosta. Myös tähän nähden muutos toimeen-
tulossa on melko vähäinen.

Eläkkeelle lähdön toimeentulomuutosta arvi-
oitaessa unohtuu helposti kuinka moni-ilmeises-
tä ja monivaiheisesta tapahtumasta on kysymys. 
Tutkimuksestamme kävi hyvin ilmi, kuinka toi-
meentulo muodostuu monesta palasta, jolloin ne 
tulolajit, jotka eläkkeelle siirryttäessä säilyvät en-
nallaan, tasaavat tulonmuutosta ja nostavat tulo-
suhdetta. Tällaisia tulolajeja ovat pääomatulot ja 

puolison ansio- ja eläketulot. Tulosuhdetta nos-
taa myös progressiivinen verotus, joka tulojen 
pienentyessä kevenee, sekä mahdollinen työnte-
on jatkuminen eläkeaikana.

Parhaiten korkeita tulosuhteita selittää pieni-
tuloisuus, sillä pienituloisten tulot usein nousi-
vat eläkkeelle siirryttäessä. Eniten pienituloisia 
oli työttömien ja muiden työelämän ulkopuolella 
olevien joukossa. Vaikka heidän eläkkeen jälkei-
nen tulotasonsa ei välttämättä ole korkea, eivät 
toimeentulovaikeudet näyttäisi ainakaan lisäänty-
vän eläkkeelle siirtymisen seurauksena. Tässä mie-
lessä eläkkeelle siirtyminen tasaa tuloeroja.

Toisaalta tutkimuksesta käy hyvin ilmi, et-
tä toimeentulon taso määräytyy pitkälti eläkettä 
edeltävän tulotason perusteella. Siten eri ryhmien 
väliset toimeentuloerot säilyvät yleensä saman-
suuntaisina myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Kokonaisuutena arvioiden hyvinvointitavoit-
teessa on onnistuttu ensimmäisten eläkevuosien 
osalta suhteellisen hyvin. Vaikka artikkelissa esi-
tettiin tuloksia vain vuoden 2003 osalta, ei ver-
tailuvuoden valinnalla näytä juuri olevan vaiku-
tusta tuloksiin. Tulokset ovat yleistettävissä ajan-
jaksolle 1999–2004. 

Vuodesta 2005 lähtien vanhuuseläkkeelle on 
voinut siirtyä oman valinnan mukaan 63–68 
vuoden iässä siten, että eläkkeelle lähdön myö-
hentäminen nostaa kuukausieläkettä selvästi. 
Eläkkeelle lähdön myöhentäminen tarkoittaa 
mahdollisuutta jatkaa työntekoa. Kun kokemus-
ta ja aineistoa tästä aikanaan karttuu, on tärkeä 
selvittää, minkälaisia muutoksia joustava van-
huuseläkeikä aiheuttaa eläkkeiden tasoon ja elä-
keläisten toimeentuloon.

Analyysin ulkopuolelle jää muita tärkeitä nä-
kökulmia, jotka vaativat jatkotutkimusta. Ensin-
näkin tarkastelumme rajoittui lyhyen ajan muu-
tokseen eläkkeelle siirtymisajankohdan yhteydes-
sä. Eläkkeellä olon jatkuessa toimeentulo muut-
tuu. Indeksoinnista johtuen työeläkkeiden taso 
nousee reaalisesti, mutta jää vähitellen jälkeen 
ansiotason kehityksestä. Lisäksi ekvivalenttitu-
loon vaikuttavat perheen koossa ja sen jäsenten 
tuloissa tapahtuneet muutokset, kuten esimer-
kiksi eläkkeellä olevan henkilön puolison siirty-
minen ansiotyöstä eläkkeelle. Ikääntymisen myö-
tä yhä useampi eläkeläinen jää yksin ja pelkästään 
omien tulojen varaan. Nämä ovat selviä toimeen-
tuloriskejä. Eläkeläisten toimeentulosuhteen ke-
hitystä pitäisikin tarkastella pidemmällä kuin täs-
sä käytetyllä seurantajaksolla.
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Eläkkeiden ohella eläkeläisten toimeentuloon 
vaikuttaa koko joukko muita sosiaaliohjelmia. 
Näistä useat liittyvät julkiseen palvelutarjontaan, 
esimerkkeinä asumispalvelut, terveyden- ja sai-
raanhoito ja vanhustenhoiva. Kokonaisvaikutuk-
sen arvioimiseksi mukaan pitäisi liittää myös näi-
den tekijöiden vaikutus eläkeläisten toimeentu-
loon.

Hyvinvointipäämääriä tavoiteltaessa joudu-
taan aina tasapainottelemaan talouden tehok-
kuusvaatimusten kanssa. Eurooppalainen hyvin-
vointivaltio on joutunut kritiikin ja jopa hyökkä-
ysten kohteeksi (ks. Atkinson 1995 & 1999). Yh-
täältä sitä on syytetty epäonnistumisesta hyvin-
vointitavoitteiden suhteen. Toisaalta se on näh-
ty taloudellisena taakkana taloudellisen suoritus-
kyvyn heiketessä ja Euroopan väestön ikääntyes-
sä. Hyvinvointivaltiolle asetetun tavoitteen kan-
nalta tulosuhde ei saisi olla liian matala. Toisaalta 
tulosuhde ei saisi olla liian korkeakaan, jotta ta-
loudelliset kannustimet eivät lisäisi eläkehakui-
suutta ja heikentäisi tätä kautta eläketurvan ra-
hoituspohjaa.

Lopuksi kiinnitämme huomiota niihin etui-
hin, joita käyttämämme toimeentuloon perus-
tuva näkökulma tarjoaa perinteisiin taloustie-
teen tarkastelukulmiin verrattuna. Tulokäsite, 
joka perustuu taloudelliseen toimeentuloon, on 
luonteva lähtökohta myös arvioitaessa eläkepää-
töstä harkitsevan henkilön taloudellisia kannus-
timia siirtyä eläkkeelle. Taloustieteessä eläkkeelle 
siirtymistä kuvataan yksilön optimointiongelma-
na, jossa hänen on ratkaistava eri, osin eläkejär-
jestelmän antamien, rajoitusten puitteissa, mil-
loin ja miten eläkkeelle lähtö on kannattavinta. 
Tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat, ja sik-
si hän vertaa keskenään eri vaihtoehtojen tuot-
tamia odotettuja nykyarvoja.20  Tällaisissa vertai-
luissa ratkaisevaa on koko odotettu toimeentulo, 
ei pelkästään yksilön tulot.
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ENgLISH SuMMArY
Juha Rantala & Ilpo Suoniemi: Retirement and 
change in economic well-being – analysing Finnish 
replacement ratios based on equivalised household 
income (Toimeentulon muuttuminen eläkkeelle 
siirryttäessä – ekvivalenttitulosuhteen tarkastelua)

Pension policy is primarily concerned with the 
provision of adequate pensions and with the economic 
sustainability of pension provision. The adequacy of 
pensions is preferably assessed in comparison with 
pre-retirement income. On the other hand, income 
(replacement) ratios should not be too generous to 
guarantee the sustainability of the pension schemes. 
Recent Finnish data indicate that for those in gainful 
employment before retirement, the median replacement 
ratio (the ratio of the total level of statutory pensions: 
old-age, unemployment and disability pensions) to 
previous stable real labour income is just under 60 
per cent. No empirical evidence is available on how 
household income changes at and after retirement. In 
this article we widen the perspective from pensions to 
equivalised household income. 

We use a unique register-based income panel dataset 
drawn from Statistics Finland population data (10 
per cent sample, 500,000 persons). The data provide 
detailed information on the composition of income 
over a ten-year period from 1995 to 2004, allowing us 
to examine the level of (equivalised) household income 
and the change in the corresponding income ratios 
for those who retired in 2003 (5,034 persons in our 
data). Pathways to retirement vary considerably in our 
data. A great majority of people retired early, before 
age 65, and retiring on disability pension was found 
to be more common than retiring on old age pensions. 
About 60 per cent of all retired persons retired from 
gainful employment.

Our results show that household income does not 
change markedly in retirement. For those retiring 
from gainful employment, the median (equivalised) 
household income ratio was 94 per cent and for 
those retiring from unemployment the corresponding 
figure was 107 per cent. For a great majority, then, 
household income levels are preserved quite well even 

after retirement. For 90 per cent of all retired persons, 
post-retirement (equivalised) household income was at 
least 70 per cent of pre-retirement income. 

The observed ratios of post- and pre-retirement 
(equivalised) household income are high relative to 
common perceptions. Usually based on counter-
factual long-term projections or illustrative examples 
rather than hard data, the common belief is that 
incomes are approximately halved in retirement. An 
examination of change in household income reveals 
how that income is composed of several components. 
Some of these, such as capital income and spousal 
income, are not affected by retirement and mitigate 
the income change observed at retirement. In addition, 
the progressivity of income taxes operates in the same 
direction when calculating net income.

For our examination of the distribution of 
income ratios of post- and pre-retirement household 
incomes, the retired persons were grouped into ten 
deciles according to the size of their pre-retirement 
(equivalised) household income. The highest income 
ratios are generally found in those with the lowest 
pre-retirement incomes. The unemployed and those 
outside the workforce are commonly found in the 
lowest income groups. Although their incomes remain 
at a relatively low level even after retirement, the 
results indicate that income inequality is somewhat 
mitigated for those in the lower half of the income 
distribution. On the other hand, the post-retirement 
level of household income is largely determined by 
the level of pre-retirement income, and the income 
ranking of the population groups examined does not 
change very much.

Although the results are given only for those retired 
in 2003, they are quite robust for changing the 
retirement year in the calculations. The results should 
well reflect the Finnish experience over the whole 
sample period in our data, i.e. 1995–2004, and they 
provide a reliable image of the phenomenon under 
investigation since replacement ratios change slowly.
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