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Säästäminen eläkeaikaa varten on yleistynyt
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Säästämisen yleisyys

• Säästää useammin:
– Miehet
– Yrittäjät
– Yli 55-vuotiaat naiset
– Korkea-asteen koulutuksen suorittaneet naiset
– Työelämän ulkopuolella olevat naiset

• Säästää harvemmin
– Menojen kattamisessa vaikeuksia kokevat
– Miehet alimpaan tuloluokkaan kuuluvissa kotitalouksissa
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Yleisimmät käyttökohteet säästöille: 
jokapäiväinen eläminen ja yllättävät menot
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Taloudelliset syyt yleisin peruste sille, ettei 
ole säästänyt eläkeaikaa varten
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Arviot toimeentulosta eläkeaikana 
parantuneet
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Säästäneillä omien säästöjen ja varallisuuden 
merkitys eläkeajan toimeentulossa on kasvanut
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Kokemus eläketurvan tuntemisesta heijastui 
säästämiseen, yksityiskohtainen eläketieto ei
• Huonosti ja melko huonosti eläketurvaa mielestään tuntevat säästävät 

harvemmin kuin tuntemisensa kohtalaiseksi, melko hyväksi tai hyväksi 
arvioineet

• Eläkemaksun tasosta arvion antaneet säästivät useammin kuin ne, jotka 
eivät osanneet lainkaan arvioida eläkemaksun tasoa. Eläkemaksun oikein 
arvioineet säästivät yhtä usein kuin ne, jotka ali- tai yliarvioivat 
eläkemaksun tason. 

• Eläkejärjestelmän yksityiskohtien tunteminen ei heijastunut säästämiseen: 
vähän yksityiskohtia tienneet säästivät yhtä usein kuin enemmän 
eläkejärjestelmää tuntevat
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Luottamuksella eläketurvaan moninaisia 
yhteyksiä säästämiseen 
• Säästäminen oli yleisempää niillä, jotka

– suhtautuvat kriittisesti Suomen eläkejärjestelmän luotettavuuteen 
– olivat huolissaan väestörakenteen muutoksesta ja talous- ja työllisyyskehityksestä
– ajattelivat eläkevaroja hoidettavan luotettavasti

• Säästäminen oli harvinaisempaa niillä, jotka
– eivät ajatelleet eläkkeen takaavan kohtuullista toimeentuloa nykyisille eläkeläisille
– eivät ajatelleet nuorten sukupolvien joutuvan liiaksi eläkkeiden maksajiksi 

• Osa luottamusta kuvaavista tekijöistä ei ollut heijastunut säästämiseen
– mielipiteet eläkkeiden takaamasta toimeentulosta tulevaisuudessa ja kyvystä maksaa 

eläkkeitä myös tulevaisuudessa
– kohtuuhintaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus
– päätöksentekoon liittyvä epävarmuus ja huoli muutoksista eläkkeelle siirtymisen ehdoissa
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Aineisto

• Näkemyksiä eläketurvasta 2019 -kyselyaineisto
– 5 000 henkilön otos 25–67-vuotiaista suomalaisista
– 1 757 vastausta (vastausaste 35 %)

• Vertailuaineistoon on yhdistetty samanikäiset vastaajat 
– Luottamus eläketurvaan 2011 -kyselyaineistosta

◦ 2 291 vastausta 25–67-vuotiailta
– Luottamus eläketurvaan 2014 -kyselyaineistosta

◦ 1 726 vastausta 25–67-vuotiailta
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