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Tiivistelmä

Tutkimuksessa seurattiin 63–85-vuotiaiden vanhuuseläkeläisten toimeen-
tulokokemuksien kehitystä vuosien 2017 ja 2020 välillä. Tarkastelu perus-
tui Eläketurvakeskuksen keräämään seuranta-aineistoon, joka mahdol-
listi ensimmäistä kertaa toimeentulokokemusten tutkimisen siten, että 
tietoa on edustavalta joukolta vanhuuseläkeläisiä kahdelta ajankohdalta 
(n=1 431). Eläkkeellä ollaan usein usean vuoden ajan, ja eläkeläisillä on 
vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa toimeentuloonsa kuin esimerkiksi 
työikäisillä. Toimeentulovaikeuksia pitkään kokevien eläkeläisryhmien 
tunnistaminen on tärkeää sosiaalipolitiikan kehittämisen kannalta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka pysyviä kokemukset taloudellisesta 
tilanteesta ovat, kuinka yleisiä ja suuria muutokset ovat ja minkälaisia 
eroja eläkeläisryhmien välillä on. Tarkastelussa olivat kokemukset talou-
dellisesta tyytyväisyydestä, tulojen riittävyys tavanomaisiin sekä asumis- 
ja terveydenhoidon menoihin ja rahan jääminen jäljelle välttämättömien 
menojen jälkeen. Huomio kohdistettiin erityisesti koettujen toimeentu-
lovaikeuksien pitkittymiseen ja niiden yleisyyteen eri eläkeläisryhmissä. 
Lisäksi tarkasteltiin koronapandemian vaikutuksia elämän eri osa-alueisiin 
ja vaikutusten yhteyttä taloudelliseen tyytyväisyyteen.

Suurin osa koki taloudellisen tilanteensa hyväksi sekä vuonna 2017 
että 2020
Vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemuksille näyttää olevan tyypil-
listä pysyvyys: valtaosalla kokemukset pysyivät suurin piirtein samanlai-
sina vuosien 2017 ja 2020 välillä. Suurin osa vanhuuseläkeläisistä koki 
toimeentulonsa helpoksi molempina vuosina. Tavanomaisissa menoissa  
58 prosenttia, terveysmenoissa 69 prosenttia ja asumismenoissa 74 
prosenttia vastaajista koki menojen kattamisen helpoksi ja 66 prosentille 
jäi rahaa välttämättömien menojen jälkeen molempina vuosina.

Toimeentulonsa koki pysyvämmin helpoksi suurempituloiset, omistusasun-
nossa asuvat, terveytensä hyväksi kokevat ja vähintään kahden hengen 
kotitalouksissa asuvat kaikkien tarkastelluiden toimeentulon osa-alueiden 
suhteen.

Seurantatutkimus tuo esiin aiemman elämänkulun merkityksen eläkeajan 
toimeentulokokemuksille. Työikäisenä karttuneita suurempia eläketuloja 
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ja omistusasumista voidaan pitää resursseina, jotka yhdistyvät sekä 
korkeampaan että pysyvämpään taloudelliseen hyvinvointiin eläkeaikana.

Toimeentulovaikeuksien pitkittyminen oli myös melko yleistä, 
etenkin heikommassa taloudellisessa asemassa olevilla
Taloudellisten vaikeuksien pysyvyys oli myös melko yleistä vanhuuseläke-
läisillä. Sekä 2017 että 2020 vaikeuksia tavanomaisissa menoissa koki 23 
prosenttia, terveysmenoissa 15 prosenttia ja asumismenoissa 12 prosent-
tia. Vastaavasti 18 prosentille kaikista vastaajista ei jäänyt rahaa välttämät-
tömien menojen jälkeen kumpanakaan vuonna. Nämä havainnot kertovat 
vaikeuksien pitkittymisestä.

Vaikeuksien pitkittyminen oli yleisempää pienempituloisilla (kotitalouden 
tulot alle 1 500 €/kk kulutusyksikköä kohden), vuokralla asuvilla, tervey-
tensä huonoksi kokevilla ja yksin asuvilla. Esimerkiksi vuokralla asuvista 
51 prosenttia ja terveytensä huonoksi kokevista 46 prosenttia koki 
vaikeuksia kattaa tavanomaisia menoja molempina vuosina. Naisilla oli 
näissä ja terveysmenoissa miehiä useammin pitkittyneitä vaikeuksia.

Toimeentulokokemukset muuttuivat useammin parempaan suuntaan 
kuin heikompaan
Vuosien 2017 ja 2020 välillä kokemus taloudellista tilanteesta yleisesti 
ottaen kehittyi myönteiseen suuntaan. Tästä yleisestä kehityskulusta huoli-
matta päinvastaista kehitystä tapahtui osalla vanhuuseläkeläisistä.

Muutokset toimeentulokokemuksissa olivat muita tyypillisempiä heikom-
min toimeentulevilla ryhmillä. Tämä voi kertoa heidän kapeammasta talou-
dellisesta liikkumavarastaan, jossa pienetkin muutokset menoissa tai 
tuloissa vaikuttavat kokemuksiin helpommin.

Koronapandemian ei juurikaan koettu vaikuttaneen toimeentuloon
Suurin osa vanhuuseläkeläisistä koki, ettei koronapandemialla ollut 
vaikutusta toimeentuloon. Vanhuuseläkeläisistä 7 prosenttia koki sen 
heikentäneen ja prosentti parantaneen toimeentuloa. Heillä, jotka kokivat 
koronapandemian heikentäneen toimeentuloa, taloudellinen tyytyväisyys 
heikentyi useammin kuin heillä, joiden toimeentuloon koronapandemia ei 
vaikuttanut.
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Summary

In this study, we looked at how the subjective perception of economic 
welfare developed among old-age pensioners aged between 63 and 
85 years in the period 2017–2020. The examination was based on a 
longitudinal survey collected by the Finnish Centre for Pensions (n=1,431). 
Thanks to the data, and for the first time, it was possible to examine 
pensioners’ perceptions of economic welfare at two different points in time 
using a representative sample. People spend several years in retirement, 
and pensioners cannot affect their economic welfare as much as, for 
example, the working-aged. Identifying groups of pensioners who have 
experienced financial difficulties for long periods is important for social 
policy development.

In this study, we examined how permanent pensioners’ perceptions of their 
financial situation are, how common and what the extent of the changes 
are and how the groups of pensioners differ from each other. We reviewed 
pensioners’ satisfaction with their financial situation, their ability to cover 
everyday and health care expenses and whether they have money left 
over after paying for necessities. We focused particularly on perceived 
prolonged difficulties of making ends meet and how common these 
perceptions are in different groups of pensioners. In addition, we examined 
the effects of the corona pandemic on different areas of life and the 
connection between these effects and pensioners’ financial satisfaction.

Most pensioners perceived their financial situation to be favourable 
in both 2017 and 2020
One typical characteristic of old-age pensioners’ perceptions of economic 
welfare seems to be permanency: for the majority, the perceptions 
remained basically unchanged between 2017 and 2020. Most old-age 
pensioners felt that making ends meet was easy in both years. In terms 
of everyday expenses, 58 per cent found it easy to make ends meet. The 
equivalent rate for health care expenses was 69 per cent and for housing 
expenses 74 per cent. In both years, 66 per cent had money left over after 
paying for necessities.
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Those with a higher income, those who live in owner-occupied housing, 
those who perceive themselves to be in good health and who live in a 
household with two or more people felt it more permanently easy to make 
ends meet in all reviewed areas of economic welfare.

This longitudinal study highlights the importance of pensioners’ previous 
life courses for their perceived economic welfare. Higher pension income 
accrued while of working age and living in owner-occupied housing can be 
viewed as resources which are linked to both higher and more permanent 
economic well-being in retirement.

Prolonged economic difficulties were fairly common particularly 
among those in a weaker financial situation
The permanence of economic difficulties was fairly common among old-
age pensioners. In both 2017 and 2020, around 23 per cent experienced 
difficulties with everyday expenses, 15 per cent with health care expenses 
and 12 per cent with housing expenses. Correspondingly, around 18 per 
cent of all respondents had no money left over after paying for necessities. 
This was the case in both 2017 and 2020. These observations speak of 
prolonged difficulties.

Prolonged difficulties were more common among low-income pensioners 
(household income less than €1,500 per consumption unit), those living 
in rental housing, those who felt they were in poor health and those living 
alone. For example, 51 per cent of those living in rental housing and 46 per 
cent of those who felt their health to be poor experienced difficulties with 
covering everyday expenses in both years. Women experienced prolonged 
difficulties with these and health care expenses more often than men.

Perceptions of economic welfare more often improved than 
worsened
As a rule, pensioners’ perceived economic situation improved between 
2017 and 2020. Despite this trend, some of old-age pensioners 
experienced the opposite.

Changes in perceived economic welfare were more typical among low-
income groups of pensioners. This may speak of their narrower financial 
leeway in which even small changes to expenses and income affect their 
perceptions more easily.
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Corona pandemic perceived to have little impact on economic 
welfare
Most old-age pensioners felt that the corona pandemic had not affected 
their economic welfare. Seven per cent of old-age pensioners felt that 
the pandemic had worsened and one per cent that it had improved their 
financial situation. The financial satisfaction had weakened more often 
among those who perceived that the pandemic had worsened their 
economic welfare than among those who felt that it was unaffected by the 
corona pandemic.
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1 Johdanto

Eläkeläisten toimeentuloa ja laajemmin taloudellista hyvinvointia on 
tutkittu viime vuosina enenevässä määrin kyselytutkimusten avulla. 
Tutkimukset ovat kuitenkin perustuneet poikkileikkauskyselyihin eli yhtenä 
ajankohtana kysyttyihin tietoihin. Taloudellisen hyvinvoinnin kehityksestä 
eläkeaikana ei ole juurikaan tietoa siten, että samoilta henkilöiltä olisi 
kysytty kokemuksista useammalta ajankohdalta. Tällainen tieto on erittäin 
oleellista eläketurvan arvioinnin ja kehittämisen tueksi. On tärkeää tietää, 
miten koettu toimeentulo kehittyy eläkeaikana muun muassa siksi, että 
eläkkeellä ollaan suhteellisen pitkään ja eläketurvan tehtävänä on turvata 
toimeentuloa tänä aikana. Toimeentulo on tärkeä osa myös ikääntyneiden 
kokemaa yleisempää hyvinvointia (Bonsang & Klein 2012; Vaarama ym. 
2014).

Tiedon tärkeyden ja aiempien tarkasteluiden puuttumisen vuoksi 
Eläketurvakeskus kutsui eläkkeensaajien toimeentulo ja taloudellinen 
hyvinvointi -kyselyyn vuonna 2020 uusien vastaajien lisäksi myös sellaisia 
henkilöitä, jotka olivat osallistuneet kyselyyn sen ensimmäisellä toteu-
tuskerralla vuonna 2017. Seuranta-aineisto mahdollistaa aiempaa moni-
puolisemmat tutkimusasetelmat. Kyselyiden poikkileikkausaineistoista 
on julkaistu tutkimuksia, joissa on muodostettu kattava kuva eläkeläisten 
taloudellisesta hyvinvoinnista ja sen osa-alueista, kuten tyytyväisyydestä 
ja tulojen riittävyydestä, ja paremmin ja heikommin toimeentulevista 
eläkeläisryhmistä (Ahonen ym. 2018; Ahonen ym. 2019; Polvinen ym. 
2019; Palomäki ym. 2021). Myös muiden toimijoiden kyselyt eläkeläis-
ten toimeentulosta ovat perustuneet poikkileikkausasetelmaan (esim. 
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry 2019; Ilmarinen 2022; Eläkeliitto 
2022).

Eläkeläisten taloudellinen hyvinvointi ja sen kehitys koskettaa merkit-
tävää osaa suomalaisesta väestöstä. Vuonna 2021 eläkkeensaajia oli 
jo liki 1,6 miljoonaa ja eläkeläisten osuus kasvaa edelleen tulevina 
vuosina. Toistaiseksi eläkkeellä oloaika on myös jatkanut pidentymistään. 
Esimerkiksi vuonna 2015 päättyneiden eläkkeiden kokonaiskesto oli  
22 vuotta, kun se vuonna 1995 oli noin 17 vuotta (Kuivalainen ym. 2017). 
Yhteen ajankohtaan perustuva tieto toimeentulokokemuksista ei kuiten-
kaan välttämättä kuvaa toimeentulon tasoa pidemmällä aikavälillä, minkä 
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vuoksi tarvitaan tietoa kokemuksista useammilta ajankohdilta. Tässä 
tutkimuksessa seurataan vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemusten 
kehitystä vuosien 2017 ja 2020 välisenä aikana.

 Seurantatutkimusten toteuttamisen tärkeyttä voidaan perustella taloudel-
liseen huono-osaisuuteen liittyvien esimerkkien avulla. Mikäli taloudellisia 
vaikeuksia kokevat samat ihmiset vuodesta toiseen, on tämä vakavampi 
ilmiö kuin se, jos taloudellisia vaikeuksia kokee eri ihmiset lyhytaikaisesti 
eri ajankohtina. Pitkittynyt pienituloisuus voi myös johtaa muihin sosi-
aalisiin ongelmiin (esim. Whelan ym. 2003). Pitkittynyt huono-osaisuus 
edellyttää usein myös erilaisia politiikkatoimenpiteitä verrattuna lyhyem-
piin huono-osaisuusjaksoihin (esim. Cellini ym. 2008). Tieto taloudellisten 
vaikeuksien pitkittymisestä on tärkeää etenkin eläkeläisten kohdalla, sillä 
eläkeläisillä on huomattavasti heikommat mahdollisuudet taloudellisen 
tilanteen parantamiseksi verrattuna työikäisiin.

Eläkeläisten toimeentuloa on perinteisesti tutkittu objektiivisin mittarein 
tulojen perusteella. Kotitalouden kaikki tulonlähteet huomioituna tulo-
taso ei muutu merkittävästi vanhuuseläkkeelle siirryttäessä eikä kymme-
nen ensimmäisen eläkevuoden aikana (Rantala 2014). Pitkällä aikavä-
lillä eläkkeiden taso kuitenkin jää jonkin verran jälkeen työssä käyvien 
ansioista, mikä liittyy työstä saatavien ansioiden parempaan kehitykseen. 
Eläke kuitenkin takaa vakaan tulonlähteen, mikä on asia, joka lisää muun 
muassa taloudellista tyytyväisyyttä (Vera - Toscano ym. 2006). Tulojen 
ohella toimeentuloon vaikuttaa kulutus. Päätelmiä kulutuksesta ja siinä 
eläkeaikana tapahtuvista muutoksista voidaan tehdä Suomessa pitkälti 
vain poikkileikkausaineistojen avulla. Eläkeläisten tiedetään käyttävän 
pienemmän osuuden tuloistaan kuin työssäkäyvät ja muut ryhmät. Suurin 
osa eläkeikäisten kulutuksesta menee asumiseen, elintarvikkeiden ja 
liikennemenojen osuuksien ollessa seuraavaksi suurimmat. (Ahonen 
2017.)

Elämänkulussa tapahtuvat muutokset, kuten leskeksi jääminen, heijastu-
vat toimeentuloon (ks. esim. Rantala ym. 2019). Ikääntymisen myötä ihmis-
ten terveys heikkenee, mikä lisää terveydenhoitoon ja lääkkeisiin käytet-
täviä menoja. Terveysmenojen suhteellinen osuus kasvaa iän myötä ja se 
on suurempi 75 vuotta täyttäneillä kuin tätä nuoremmilla (Ahonen 2017). 
Vaikka moni elämänkulkuun liittyvistä muutoksista heijastuu negatiivisesti 
toimeentuloon, on kuitenkin hyvä huomioida, että päinvastaistakin kehi-
tystä tapahtuu.
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Aiemmat tutkimukset subjektiivisista kokemuksista ovat osoittaneet ikään-
tyneiden kokevan toimeentulonsa nuorempia ikäryhmiä helpommaksi. 
Havaintoa on pidetty paradoksaalisena, sillä ikääntyneimmillä on usein 
nuorempia matalammat tulot. Syitä ristiriitaan on haettu esimerkiksi siitä, 
että ikääntymisen myötä ihmiset sopeuttavat tarpeitaan, toiveitaan ja 
vertailukohteitaan vastaamaan pieneneviä tuloja ja muita rajoitteita. Myös 
eläkkeelle siirtyminen voi vähentää kulutustarpeita ja siten lisätä koetun 
toimeentulon helppoutta, minkä lisäksi ilmiötä saattaa selittää aiemmin 
elämässä koettu taloudellinen niukkuus. (Hansen ym. 2008; Palomäki 
2018.) Myös velkojen pienemmän määrän sekä suuremman omaisuuden 
on havaittu selittävän iän ja taloudellisen tyytyväisyyden välistä yhteyttä 
(Plagnol 2011).

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan koetussa toimeentulossa eläkeaikana 
tapahtuvia muutoksia. Kyselyn poikkileikkausaineistoihin perustuvassa 
tutkimuksessa on aiemmin havaittu toimeentulovaikeuksien vähentyneen 
vuosien 2017 ja 2020 välillä, mutta vakavampia toimeentulovaikeuksia 
kokevien osuuden pysyneen suhteellisen samana. Vaikeuksia kokivat 
muita selkeästi useammin pienempituloiset, heikommaksi terveytensä 
kokevat ja vuokralla asuvat. (Palomäki ym. 2021.) Tässä tutkimuksessa 
tarkastellaan, kuinka pysyviä kokemukset taloudellisesta tilanteesta ovat, 
kuinka yleisiä ja suuria muutokset ovat ja minkälaisia eroja eläkeläisryh-
mien välillä oli vuosien 2017 ja 2020 välisenä aikana. Tarkastelu kohdistuu 
vanhuuseläkeläisten tilanteeseen ja erityisesti toimeentulovaikeuksien 
pitkittymiseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan taloudellisen hyvinvoinnin eri osa-alueita: 
taloudellista tyytyväisyyttä, tulojen riittävyyttä tavanomaisiin ja asumis- 
ja terveydenhoitoon liittyviin menoihin ja rahan jäämistä jäljelle 
välttämättömien menojen jälkeen. Lisäksi tarkastellaan koronapandemian 
vaikutuksia elämän eri osa-alueisiin ja vaikutusten yhteyttä taloudelliseen 
tyytyväisyyteen. Vanhuuseläkkeensaajista moni kuuluu koronaviruksen 
riskiryhmään. Koronapandemialla ja siihen liittyvillä rajoitustoimenpiteillä 
onkin voinut olla vaikutuksia sekä vanhuuseläkeläisten elämänlaatuun 
että taloudelliseen tilanteeseen. Poikkileikkaustutkimuksessa havait-
tiin toimeentulokokemusten parantuneen vuosien 2017 ja 2020 välisenä 
aikana ja yhtenä syynä pohdittiin koronapandemian vaikutusta. Seuranta-
aineiston avulla voimme arvioida tämän syyn merkitystä.
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2  Tutkimustieto eläkeläisten toimeentulosta 
pitkittäisaineistojen näkökulmasta

Tässä luvussa kuvataan tarkemmin pitkittäisaineistojen ominaisuuksia ja 
mahdollisuuksia toimeentulon ja toimeentulokokemusten tutkimisessa. 
Lisäksi havainnollistetaan aikaisempia tutkimustuloksia toimeentulokoke-
musten muutoksista eläkeaikana.

2.1 Toimeentulon tutkiminen pitkittäisaineistoilla
Paneeliaineistot (kutsutaan myös pitkittäisaineistoiksi) mahdollistavat 
sellaisia tutkimusaiheita ja -kysymyksiä, joita ei ole mahdollista tutkia 
poikkileikkausaineistoilla. Pitkittäisaineistoissa on tietoa samoilta yksi-
köiltä (esimerkiksi henkilöiltä, kotitalouksilta tai yrityksiltä) useasta 
mittausajankohdasta. Poikkileikkausaineistot ovat sen sijaan kerätty 
yhtenä ajankohtana ja niiden perusteella voidaan tutkia esimerkiksi talo-
udellisten vaikeuksien yleisyyttä ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Jos 
poikkileikkausaineistoja on useammalta ajankohdalta, on niiden avulla 
mahdollista tutkia myös trendejä.

Muutosten ja pysyvyyden tutkiminen edellyttää pitkittäisaineistoja 
(Andress ym. 2013). Näiden avulla on mahdollista tutkia muun muassa 
taloudellisten vaikeuksien pitkittymistä ja siihen yhteydessä olevia teki-
jöitä. Poikkileikkausaineistojen perusteella havaittu vuosien välillä ilme-
nevä yleinen trendi taloudellisessa hyvinvoinnissa voi kätkeä sisäänsä 
hyvinkin erilaista yksilötason kehitystä. Vaikka yleisyydessä ei tapahtuisi 
muutosta, on mahdollista, että yksilötasolla on voinut tapahtua runsasta-
kin muutosta päinvastaisiin suuntiin (esim. Jenkins 2011). Toisaalta myös 
muutokset yleisyydessä voivat selittyä erilaisilla yksilötason kehitysku-
luilla. Esimerkiksi jos taloudellisten vaikeuksien yleisyys vähenee, tämä 
voi johtua joko siitä, että aiempaa harvempi alkaa kokemaan vaikeuksia 
tai siitä, että aikaisempaa useampi lakkaa kokemasta vaikeuksia – tai 
jonkinasteisesta näiden yhdistelmästä. Poikkileikkausaineistoista saatava 
kuva kehityksestä ei mahdollista tällaisten yksilötason kehityskulkujen 
erittelemistä.
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Pitkittäistarkastelut ovat lisänneet ymmärrystämme taloudellisen hyvin-
voinnin ja tilanteen kehittymisestä. Tutkittaessa taloudellisia vaikeuksia 
poikkileikkaustarkasteluissa ovat yliedustettuina pitkäkestoisesti talou-
dellisia vaikeuksia kokevat (esim. Bane & Ellwood 1986). Jos vaikeuksia 
tarkastellaan vain yhdessä mittauspisteessä, pitkäkestoisesti vaikeuksia 
kokevien tilanne paikantuu todennäköisemmin tarkasteluun kuin lyhyt-
kestoisesti vaikeuksia kokevien tilanne. Tämä selittyy sillä, että moni 
kokee vaikeuksia jossain vaiheessa elämäänsä, mutta yleensä lyhytaikai-
sesti. Koska useimmiten taloudelliset vaikeudet ovat lyhytaikaisia, tulojen 
mittaaminen pidemmältä ajanjaksolta tarkoittaa matalampaa pienitu-
loisuuden tasoa kuin mitä havaittaisiin lyhyemmällä ajanjaksolla (Jäntti 
2009; Walker 1998).

Eläkeikäiset voivat kuitenkin erota muusta väestöstä, sillä heillä tulomuu-
tokset ovat usein pieniä verrattuna muihin ikäryhmiin (esim. Ilmakunnas 
2022). Vaikka tulojen muutokset vuosien välillä ovat melko vähäisiä 
eläkeaikana Suomessa (Rantala 2014; Rantala & Gould 2015), tapah-
tuu siirtymiä köyhyyteen siitä huolimatta myös eläkeaikana (Rantala ym. 
2019). Nämä havainnot muutoksissa tuloissa tai siirtymissä köyhyyteen tai 
köyhyydestä pois antavat kuitenkin vain rajallisen kuvan yli ajan taloudelli-
sessa tilanteessa tapahtuvista muutoksista, sillä yleisesti ottaen tiedetään 
vähemmän siitä, miten kokemus taloudellisesta hyvinvoinnista kehittyy 
ajan kuluessa.

2.2 Aiempi tutkimus toimeentulokokemuksista 
eläkeaikana

Suomessa on toteutettu pitkittäisaineistoihin perustuen laajempia 
ikääntyneiden hyvinvointia käsitteleviä tutkimuksia, kuten Väestöliiton 
Sukupolvien ketju- tai Turun yliopiston eläkkeelle siirtymistä koskeva 
FIREA-hanke. Näistä ensimmäisessä on käsitelty lyhyesti myös suurten 
ikäluokkien kokemusta varallisuudestaan, jonka todettiin pysyneen melko 
muuttumattomana eläkkeelle siirryttäessä ja sen jälkeen (Hämäläinen ym. 
2021). Tulos vastaa väestörekisteritiedoista saatavaa kuvaa tuloista ja 
niiden muutoksesta eläkkeelle siirryttäessä (ks. Rantala 2014). Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen Suomalaisten hyvinvointitutkimukseen perus-
tuen eläkeläisten kokemusten tulojen riittävyydestä todettiin pysyneen 
samana ja eläkkeelle siirtyneiden heikentyneen vuosien 2006 ja 2009 
välisenä aikana. Myös vuosien 2010–2013 aikana työstä eläkkeelle 



16 Eläketurvakeskuksen tutkimuksia

siirtyneiden toimeentulokokemusten havaittiin heikentyneen ikääntyneillä 
eurooppalaisilla. Eläkkeelle siirtyneiden kokemukset eivät kummassakaan 
ryhmässä selittyneet tulomuutoksella. (Palomäki 2013; Palomäki 2019a.) 
Ikääntyneitä päijäthämäläisiä koskien koetun toimeentulon niukkuuden 
havaittiin lisääntyneen vuosien 2002, 2005 ja 2008 aikana (Haapola ym. 
2012). Takautuvasti kysyttynä noin puolet vanhuuseläkeläisistä kertoi 
vuonna 2017 toimeentulonsa pysyneen samanlaisena ja 40 prosenttia sen 
heikentyneen viime vuosien aikana (Palomäki 2019b).

Elämänlaatua käsittelevissä tutkimuksissa koetussa toimeentulossa tapah-
tuvia muutoksia on usein suhteutettu elämään tyytyväisyyteen ja siinä 
tapahtuviin muutoksiin. Saksalaiseen aineistoon perustuva tutkimus on 
osoittanut taloudellisen tyytyväisyyden vähenevän eläkkeelle siirryttäessä 
ja yleisemmän elämään tyytyväisyyden pysyvän tasaisena (Bonsang & 
Klein 2012). Toisaalta elämään tyytyväisyyden on havaittu myös paranevan 
eläkkeelle siirryttäessä (Hansson ym. 2017). Tyytyväisyyden muutoksen 
– elämään, toimeentuloon tai muihin elämän osa-alueisiin – suunnan ja 
suuruuden on kuitenkin todettu riippuvan siitä, onko eläkkeelle siirtymistä 
edeltänyt työttömyyttä ja kuinka vapaaehtoista tai täysiaikaista eläk-
keelle siirtyminen on (Bender 2012; Wetzel ym. 2016; Hansson ym. 2017; 
Palomäki 2019a). Eläkkeelle siirtymisen on todettu tasoittavan elämänku-
lun aikana kasautuneita väestöryhmien välisiä hyvinvointieroja, mutta erot 
lähtötasossa heijastuvat pitkälle eläkeaikaan (Wetzel ym. 2016). Aiemmat 
koetut toimeentulovaikeudet heijastuvat myös myöhäisempiin kokemuk-
siin toimeentulosta, vaikka esimerkiksi tulotaso olisikin sittemmin parantu-
nut (Baldini ym. 2017).
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3 Aineisto

Tutkimusaineisto muodostuu 55–85-vuotiaille eläkkeensaajille kohdis-
tetuista toimeentulokyselyistä, jotka Eläketurvakeskus toteutti vuosina 
2017 ja 2020. Kohderyhmänä olivat eläkkeensaajat, joiden äidinkieli oli 
suomi tai ruotsi ja joilla oli Manner-Suomessa voimassa oleva kotimai-
nen lähiosoite. Eläkkeensaajaksi oli määritelty työ- tai kansaneläkettä 
omaeläkkeenä saava henkilö, joka sai joko vanhuuseläkettä, varhennettua 
vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai maatalouden erityiseläkettä. 
Vuoden 2017 aineisto kerättiin postikyselynä syys-lokakuussa 2017 ja 
vuoden 2020 aineisto syys-marraskuussa vuonna 2020. Otoskoko vuoden 
2017 aineistossa oli 4 000 henkilöä ja vuoden 2020 aineistossa 5 000 
henkilöä. Vuoden 2020 kyselyn otos muodostui 2 317 henkilöstä, jotka 
olivat vastanneet vuoden 2017 kyselyyn ja antaneet jatkokyselyluvan sekä 
uusista satunnaisotannalla poimituista henkilöistä (n=2 683). Kyselyissä 
toteutettiin yksi uusintakyselykierros. Molemmissa kyselyissä vastausaste 
oli korkea (73 %). Tutkimusaineistot ja niiden toteutus on kuvattu tarkem-
min aiemmissa julkaisuissa (Ahonen ym. 2018; Palomäki ym. 2021).

Tässä tutkimuksessa käytettävän paneeliaineiston muodostivat vuosina 
1932–1961 syntyneet eläkkeensaajat, jotka olivat vuoden 2017 kyse-
lyssä antaneet uusintakyselyluvan. Heitä oli 2 3171 henkilöä, mikä oli 58 
prosenttia vuoden 2017 aineiston kokonaisotoksesta ja 80 prosenttia 
vuoden 2017 kyselyyn vastanneista. Sekä vuoden 2017 että vuoden 2020 
kyselyyn vastasi 1 916 henkilöä, mikä oli 48 prosenttia vuoden 2017 otok-
sesta ja uusintakyselyluvan antaneista 83 prosenttia. Kysymykset vuosien 
2017 ja 2020 kyselyissä olivat pääosin samoja lukuun ottamatta vuoden 
2020 kyselyyn lisättyjä kysymyksiä kotitalouden varallisuudesta ja veloista, 
kotitalouden raha-asioiden hoitamisesta puolison kanssa, kiinnostuksesta 
eläkkeen rinnalla työskentelyyn sekä kysymystä koronapandemian vaiku-
tuksesta elämän eri osa- alueisiin. Kyselylomakkeet löytyvät vuosien 2017 
ja 2020 tutkimuksia koskevien julkaisujen liitteistä (Ahonen ym. 2018; 
Palomäki ym. 2021).

1 Luvusta on poistettu tutkimusajankohtien välillä kuolleet ja ne, joille ei löytynyt osoite-
tietoja.
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Taulukossa 3.1 on kuvattu koko paneeliaineiston vastausasteet tiettyjen 
rekistereistä saatavien tietojen mukaan. Taustatekijät perustuvat vuoden 
2016 lopun tietoihin. Vastausasteissa on eroja taustamuuttujien mukaan. 
Miehet vastasivat molempien vuosien kyselyihin naisia harvemmin. Lisäksi 
vanhemmat vanhuuseläkeläiset, täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajat, 
naimattomat, eronneet ja vähemmän koulutetut vastasivat muita harvem-
min molempien vuosien kyselyihin.

Paneeliaineistoon on laskettu Tilastokeskuksen toimesta painokertoimet, 
jotka korjaavat aineiston vastauskatoa useiden rekistereistä saatavien 
muuttujien suhteen. Lisäksi painokertoimet korjaavat aineiston vastaa-
maan 55–85-vuotiaita eläkeläisiä iän, sukupuolen ja eläkelajin mukaan. 
Painojen laskemisessa käytetty menetelmä on raportoitu tarkemmin 
vuoden 2020 tutkimuksessa (Palomäki ym. 2021).

Tässä tutkimuksessa paneeliaineistosta rajattiin pois alle 63-vuotiaat 
henkilöt ja työkyvyttömyyseläkkeellä vuoden 2016 lopun (31.12.2016) 
tietojen perusteella olleet. Aineiston rajaus tehtiin siksi, että halusimme 
seurata vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemuksien kehittymistä. Jos 
tätä rajausta ei olisi tehty, nuorimmat vanhuuseläkeläiset olisivat olleet 
pääasiassa työkyvyttömyyseläketaustaisia, eli henkilöitä, jotka olivat olleet 
työkyvyttömyyseläkkeellä vuoden 2017 kyselyn aikana, mutta siirtyneet 
vanhuuseläkkeelle vuoteen 2020 mennessä. Lopullinen tutkimusaineisto 
muodostui siten vanhuuseläkeläisistä, jotka olivat vuoden 2016 lopussa 
63–85-vuotiaita. Heitä oli 1 431 henkilöä ja he olivat 66–89-vuotiaita 
toisen kyselyn toteutuksen aikaan syys-marraskuussa vuonna 2020. Tässä 
tutkimuksessa ikä on esitetty vuoden 2016 lopun tilanteen mukaan.

Taulukossa 3.2 on esitetty paneeliaineiston (63–85-vuotiaat vanhuus-
eläkeläiset; n=1 431) painottamattomat sekä painokertoimilla korjatut 
jakaumat tutkimuksessa käytettyjen taustatietojen mukaan. Taustatiedot 
ovat vuoden 2017 kyselystä lukuun ottamatta tietoja henkilön iästä ja 
sukupuolesta, jotka perustuvat vuoden 2016 lopun rekisteritietoihin. 
Taustatekijöiden muutosta vuosien 2017 ja 2020 välillä ei tässä tutkimuk-
sessa tarkastella.
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Taulukko 3.1.
Vastausaktiivisuus paneeliaineistossa tiettyjen rekisteristä saatavien taustamuut-
tujien mukaan, %.

Vastanneet %
Kaikki 47,9
Sukupuoli (**)
Mies 45,2
Nainen 50,0
Ikä (***)
55–59 43,4
60–64 50,4
65–79 52,7
70–74 52,8
75–79 44,4
80–85 33,0
Eläkelaji (**)

Täysi työkyvyttömyyseläke (**) 40,3
Osatyökyvyttömyyseläke 50,3
Vanhuuseläke 48,4
Kaikki 47,9
Ãidinkieli (ns.)
Ruotsi 44,8
Suomi 48,1
Siviilisääty (***)
Naimaton 34,9
Avio/avoliitto, rekisteröity parisuhde 52,1
Eronnut 45,2
Leski 38,9
Koulutusaste (***)
Perusaste 37,6
Keskiaste 50,1
Korkea-aste 60,3
n 1 916

Erojen tilastollinen merkitsevyys χ2 -testin p-arvojen mukaan: ns. ei merkitsevä, * p<0,05, ** 
p<0,01, *** p<0,001.
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Taulukko 3.2.
Painottamat ja painokertoimilla korjatut jakaumat taustatekijöiden mukaan panee-
liaineistossa, n & %.

Lukumäärä Prosenttia, % Prosenttia, %
(painottamaton) (painottamaton) (painotettu)

Sukupuoli
Mies 636 44,4 46,1
Nainen 795 55,6 53,9
Ikä
63–68 552 38,6 43,0
69–74 484 33,8 31,9
75+ 395 27,6 25,1
Kotitalouden koko
Yksi 449 31,4 31,8
Kaksi tai useampi 981 68,6 68,1
Tieto puuttuu 1 0,1 0,1
Kotitalouden tulot €/kk *
Alle 1 500 409 28,6 29,0
1 500–1 999 513 35,8 35,6
2 000– 484 33,8 33,6
Tieto puuttuu 25 1,7 1,7
Asunnon hallintasuhde **
Omistus 1142 79,8 79,4
Vuokra 142 9,9 10,5
Muu 123 8,6 8,4
Tieto puuttuu 24 1,7 1,6
Kokemus terveydestä
Hyvä/melko hyvä 741 51,8 51,8
Kohtalainen 526 36,8 36,4
Huono/melko huono 161 11,3 11,6
Tieto puuttuu 3 0,2 0,2
n 1431

* Kotitalouden tulot on laskettu kulutusyksikköä kohden jakamalla kotitalouden tulot koti-
talouden henkilöiden määrän neliöjuurella. Tulot on tämän jälkeen luokiteltu kolmeen ryh-
mään (ks. Ahonen ym. 2018).
** Omistusasujiksi määriteltiin omassa asunnossa asuvat ja puolison omistusasunnossa 
asuvat luokiteltiin ryhmään muu.
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4 Tulokset

Vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemuksia vuosien 2017 ja 2020 väli-
senä aikana tarkastellaan neljästä näkökulmasta. Ensimmäisessä alalu-
vussa tutkitaan vastaajien tyytyväisyyttä kotitalouden taloudelliseen 
tilanteeseen, toisessa kokemusta tavanomaisten menojen kattamisesta, 
kolmannessa tarkemmin kokemuksia terveys- ja asumismenojen katta-
misesta ja neljännessä rahan jäämistä jäljelle välttämättömien menojen 
jälkeen. Kokemuksia toimeentulon eri osa-alueista tarkastellaan ensin 
kaikkien vanhuuseläkeläisten keskuudessa, minkä jälkeen tarkastelu 
kohdistuu vaikeuksien pitkittymiseen niitä vuonna 2017 kokeneilla. 
Vanhuuseläkeläisten välisten erojen tarkastelussa huomioidaan seuraavat 
taustatekijät: sukupuoli, ikä, kotitalouden koko, kotitalouden tulot, asun-
non hallintasuhde ja kokemus terveydestä. Lopuksi tarkastellaan korona-
pandemian vaikutuksia elämän eri osa-alueilla ja niiden yhteyttä taloudelli-
seen tyytyväisyyteen.

4.1 Taloudellinen tyytyväisyys
Taloudellinen tyytyväisyys kuvaa vanhuuseläkeläisten subjektiivista arvi-
ota heidän taloudellisesta tilanteestaan. Täten se heijastelee samanai-
kaisesti niin tulojen ja omaisuuden kuin menojen suuruutta. Taloudellista 
tyytyväisyyttä tiedusteltiin kysymällä: ”Kuinka tyytyväinen yleisesti ottaen 
olette kotitaloutenne nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen?”. Koska 
muuttuja voi saada arvoja välillä 0–10, voi tämä kysymys tavoittaa melko 
pieniäkin muutoksia kokemuksessa taloudellisesta tilanteesta vuosien 
välillä. Vastaajien oli myös mahdollista valita “En osaa sanoa” -vaihtoehto. 
Tämän vaihtoehdon oli valinnut 35 vastaajaa vuonna 2017 ja 53 vuonna 
2020. Näitä vastaajia ei huomioida taloudellista tyytyväisyyttä koskevissa 
tarkasteluissa.

Taloudellisen tyytyväisyyden muutos ja pysyvyys
Kuvio 4.1 kuvaa taloudellista tyytyväisyyden jakaumaa vuosina 2017 ja 
2020. Jakauma on hieman vasemmalle vino, ja kaikista tavanomaisimmat 
vastaukset olivat arvot 7 ja 8. Ääripäihin sijoittuvia arvoja – eli arvoja 0 ja 



22 Eläketurvakeskuksen tutkimuksia

10 – oli melko vähän, eli lähes kaikilla vanhuuseläkeläisillä taloudellinen 
tyytyväisyys oli voinut joko heikentyä tai parantua kyselyvuosien välillä. 
Yleisesti ottaen näyttää siltä, että taloudellinen tyytyväisyys oli parantu-
nut, sillä etenkin arvoja 8–10 annettiin useammin ja vastaavasti arvoja 5 
ja 6 annettiin vähemmän vuonna 2020 kuin vuonna 2017. Myös taloudel-
lisen tyytyväisyyden keskiarvo kasvoi 6,6:sta 7,1:n. Nämä havainnot ovat 
yhdenmukaisia aikaisemman tutkimuksen kanssa, jossa tutkittiin taloudel-
lisia kokemuksia vuosina 2017 ja 2020 55–85-vuotiaita eläkeläisiä edus-
tavasti kuvaavalla poikkileikkausaineistolla (Palomäki ym. 2021). Nämä 
tarkastelut eivät kuitenkaan kuvaa taloudellisen tyytyväisyyden muutosta 
tai pysyvyyttä. Seuraavat tarkastelut hyödyntävätkin aineiston pitkittäis-
ominaisuutta, joka mahdollistaa samojen vastaajien seuraamisen molem-
pina vuosina.

Taulukko 4.1 kuvaa muutosta, kun taloudellinen tyytyväisyys on luokiteltu 
kolmeen luokkaan: matala tyytyväisyys (arvot 0–5), keskimääräinen tyyty-
väisyys (arvot 6–8) ja korkea tyytyväisyys (arvot 9–10). Esimerkiksi Eurostat 
on käyttänyt samanlaista luokittelua. Vuonna 2017 matalan tyytyväisyyden 
tasolla olleista 56 prosentilla oli tyytyväisyys samalla tasolla vuonna 2020, 
40 prosentilla tyytyväisyys nousi keskimääräiselle tasolle ja 4 prosentilla 
se nousi korkean taloudellisen tyytyväisyyden tasolle. Keskimääräisellä 
tasolla olleista 10 prosentilla taloudellinen tyytyväisyys heikentyi matalalle 
tasolle ja 19 prosentilla tyytyväisyys nousi korkealle tasolle. 70 prosent-
tia tästä ryhmästä oli siis samassa ryhmässä kolme vuotta myöhemmin. 
Vanhuuseläkeläisistä, joiden taloudellinen tyytyväisyys oli korkealla 
tasolla, yhteensä 27 prosentilla tyytyväisyys heikentyi: 26 prosenttia oli 
keskimääräisen taloudellisen tyytyväisyyden luokassa ja prosentti mata-
lan tyytyväisyyden luokassa vuonna 2020. Tässä ryhmässä pysyvyys oli 
suurinta, sillä 73 prosenttia oli sekä vuonna 2017 että 2020 korkean talou-
dellisen tyytyväisyyden luokassa. On hyvä huomioida, että tässä ryhmässä 
ei taloudellinen tyytyväisyys voinut myöskään aiemmasta kasvaa.

Edelliset tarkastelut eivät kuvaa muutoksen suuruutta. Seuraava tarkastelu 
kuvaa taloudellisen tyytyväisyyden muutoksen suuruutta kolmen vuoden 
seurannan aikana (kuvio 4.2). Koska hyvin suuria muutoksia kokeneita oli 
vähän, on kaikki, joilla tyytyväisyys laski tai kasvoi yli viidellä yksiköllä, 
luokiteltu samaan ryhmään. Useimmiten muutokset taloudellisessa tyyty-
väisyydessä olivat pieniä. Kolmasosalla (34 %) tyytyväisyys ei muuttunut 
lainkaan (täsmälleen sama arvo) ja yleisimmät muutokset olivat suuruudel-
taan yhden yksikön suuruisia. Taloudellinen tyytyväisyys muuttui harvoin 
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enemmän kuin kaksi yksikköä. Vuosien 2017 ja 2020 välillä selvästi ylei-
sin muutos oli taloudellisen tyytyväisyyden kasvu yhdellä yksiköllä. Koska 
muutokset vuosien välillä taloudellisessa tyytyväisyydessä olivat pääsään-
töisesti pieniä, muuttujan luokitteleminen edellä olevan tarkastelun tapaan 
(ks. taulukko 4.1) ei tavoita kuin pienen osan muutoksista taloudellisessa 
tyytyväisyydessä.

Kuvio 4.1.
Taloudellinen tyytyväisyys (0–10) vuosina 2017 ja 2020, %.

0

5

10

15

20

25

30

0,7
1,3

3,5
1,8

3,9
5,4

4,4

11,6
9,6 9,7

19 18,6

5,95,4

1,1
1,6

25,5

29,3

12,6

17

4,4

7,5

% 2017
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

Taulukko 4.1.
Taloudellinen tyytyväisyys 2017 ja 2020, %.

 2020 

2017 Matala 
(0–5)

Keskimääräinen 
(6–8)

Korkea 
(9–10) Kaikki

Matala (0–5) 56,0 40,0 4,0 100
Keskimääräinen (6–8) 10,4 70,3 19,3 100

Korkea (9–10) 1,2 26,1 72,7 100
Kaikki 22,6 53,6 23,8 100



24 Eläketurvakeskuksen tutkimuksia

Kuvio 4.2.
Taloudellisen tyytyväisyyden muutos vuosien 2017 ja 2020 välillä, yksikköä.
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Seuraavaksi tarkastellaan muutosta taloudellisessa tyytyväisyydessä sekä 
alkuperäisen että luokitellun muuttujan avulla (taulukko 4.2). Muutosta 
kuvataan alkuperäisen muuttujan (arvot 0–10) pohjalta sekä luokitellun 
kolmiluokkaisen muuttujan avulla. Tarkastelu tiivistää edeltävien tarkaste-
lujen tulokset siten, että muutos on ryhmitetty kolmeen luokkaan: heiken-
tyminen, pysyvyys ja parantuminen. Mikäli muutosta taloudellisessa 
tyytyväisyydessä tarkastellaan alkuperäisen muuttujan avulla (vasemman-
puoleiset sarakkeet), 46 prosentilla taloudellinen tyytyväisyys parantui, 34 
prosentilla pysyi samana ja 21 prosentilla heikentyi. Kun käytetään kolmi-
luokkaista taloudellisen tyytyväisyyden muuttujaa, kahdella kolmasosalla 
(67 %) tilanne pysyi muuttumattomana, 23 prosentilla tilanne parani ja 10 
prosentilla tilanne heikentyi. Odotetusti luokiteltua muuttujaa tarkastelta-
essa muutoksia havaitaan vähemmän kuin käytettäessä useampia arvoja 
saavaa muuttujaa. Vaikka taloudellinen tyytyväisyys näyttää keskimäärin 
parantuneen (ks. myös Palomäki ym. 2021) on myös niitä, joilla tyytyväi-
syys heikentyi. Heitä oli vajaa puolet suhteessa siihen, kuinka monella 
tyytyväisyys parantui.
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Taulukko 4.2.
Muutos taloudellisessa tyytyväisyydessä, %.

 Taloudellinen tyytyväisyys (0–
10)

Taloudellinen tyytyväisyys, 
3-luokkaa (0–5, 6–8, 9–-10)

 n % n %
Heikentyi 305 20,6 150 10,3
Ei muutosta 492 33,7 976 66,8
Parantui 660 45,7 331 22,9
Kaikki 1457 100 1457 100

Muutos taloudellisessa tyytyväisyydessä taustatekijöiden mukaan
Seuraavaksi tarkastellaan taloudellisen tyytyväisyyden muutoksia ja pysy-
vyyttä eri eläkeläisryhmissä (taulukko 4.3). Pysyvyyttä ja muutoksia tarkas-
tellaan arvoja 0–10 saavaan muuttujaan perustuen.

Naisilla taloudellinen tyytyväisyys parantui miehiä useammin vuosien 2017 
ja 2020 välillä. Lähes 50 prosentilla naisista taloudellinen tyytyväisyys 
parantui, kun miehillä osuus oli 41 prosenttia. Miehissä oli naisia useam-
min niitä, joilla tilanne ei muuttunut (ero viisi prosenttiyksikköä) tai se 
heikkeni (ero kolme prosenttiyksikköä).

Kahden tai useamman henkilön kotitalouksissa asuvilla vanhuuseläkeläi-
sillä taloudellinen tyytyväisyys pysyi muuttumattomana useammin kuin 
yksin asuvilla. Yksin asuvilla taloudellinen tyytyväisyys parantui muita 
useammin: yksin asuvilla osuus oli 49 prosenttia ja muilla kotitalouksilla 
44 prosenttia.

Kaikista tarkastelun eläkeläisryhmistä vuokralla asuvilla oli suurin osuus 
niitä, joilla taloudellinen tyytyväisyys heikentyi. Osuus oli 28 prosenttia, 
kun esimerkiksi omistamassaan asunnossa asuvilla osuus oli 20 prosent-
tia. Vanhuuseläkeläisillä, jotka eivät asuneet omistusasunnossa eivätkä 
vuokralla, oli muita suurempi osuus niitä, joilla taloudellinen tyytyväisyys 
parantui (55 %).

Koetun terveyden suhteen havaitaan selkeitä eroja ryhmien välillä, kun 
tarkastellaan taloudellisen tyytyväisyyden parantumista tai pysymistä 
ennallaan. Paraneminen oli tyypillisintä heikoksi terveytensä kokeneilla 
ja samanaikaisesti muuttamattomana pysyminen oli selvästi muita 
harvinaisempaa. Huonoksi tai melko huonoksi terveytensä kokevista 55 
prosentilla taloudellinen tyytyväisyys parantui ja 23 prosentilla se pysyi 
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muuttumattomana. Hyväksi tai melko hyväksi terveytensä kokevilla osuu-
det olivat 42 ja 37 prosenttia. Kohtalaiseksi terveytensä kokevat sijoittuivat 
näiden ryhmien väliin.

Taulukko 4.3.
Taloudellisen tyytyväisyyden muutos vuosien 2017 ja 2020 välillä taustatekijöiden 
mukaan, %.

Heikentyi Ei muuttunut Parantui Kaikki

Kaikki 20,7 33,7 45,5 100
Sukupuoli (*)
Mies 22,3 36,6 41,1 100
Nainen 19,3 31,2 49,5 100
Ikä (ns.) 
63–68 20,7 35,7 43,6 100
69–74 19,6 33,6 46,8 100
75+ 22,2 30,4 47,4 100
Kotitalouden koko (**)
Yksi 24,0 27,2 48,9 100
Kaksi tai useampi 19,3 36,7 44,0 100
Kotitalouden tulot €/kk (ns.)
Alle 1 500 21,6 29,6 48,8 100
1 500–1 999 17,6 30,9 51,4 100
2 000– 22,6 40,1 37,2 100
Asumismuoto (*) 
Omistus 19,6 35,4 45,0 100
Vuokra 27,6 29,7 42,7 100
Muu 21,4 24,1 54,5 100
Kokemus terveydestä (*) 
Hyvä/ melko hyvä 21,1 36,8 42,1 100
Kohtalainen 19,2 32,8 47,9 100
Huono/ melko huono 23,0 22,5 54,5 100

Erojen tilastollinen merkitsevyys χ2 -testin p-arvojen mukaan: n.s. ei merkitsevä, * p<0,05, 
** p<0,01, *** p<0,001.

Tuloryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Joskin tulokset 
antoivat viitteitä siitä, että ylimmässä tuloryhmässä taloudellinen tyytyväi-
syys parantui muita tuloryhmiä harvemmin ja toisaalta pysyi muuttumatto-
mana useammin. Iän suhteen ei löydetty merkittäviä eroja.
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Tulokset viittaavat siihen, että taloudellisen tyytyväisyyden parantu-
minen oli keskimääräistä tyypillisempää eläkeläisryhmissä, jotka ovat 
usein yliedustettuina taloudellisten vaikeuksien kokemisessa (ks. esim. 
Palomäki ym. 2021). Tämä voi osin selittyä matalammalla taloudellisen 
tyytyväisyyden lähtötasolla. Tällaisia ryhmiä ovat yksin asuvat, pienempi-
tuloiset ja huonoksi terveytensä kokevat. Poikkeus tyypillisesti taloudel-
lisia vaikeuksia kokevien eläkeläisryhmien joukossa oli vuokralla asuvat: 
heillä taloudellinen tyytyväisyys oli parantunut hieman keskimääräistä 
harvemmin. Näissä ryhmissä (etenkin yksin asuvat ja huonoksi tai melko 
huonoksi terveytensä kokevat) myös niiden osuus, joilla taloudellinen 
tyytyväisyys heikentyi, oli hieman suurempi kuin vertailuryhmillä. Täten on 
mahdollista, että muutokset ylipäätään taloudellisessa tyytyväisyydessä 
ovat kaikista tyypillisempiä eläkeläisryhmissä, joille taloudelliset vaikeudet 
ovat tyypillisiä.

Taloudellisen tyytyväisyyden osalta tarkasteltiin vielä tarkemmin sitä, mitkä 
ovat ne eläkeläisryhmät, joissa taloudellinen tyytyväisyys pysyi matalana 
vuosien välillä (taulukko 4.4). Matala taloudellinen tyytyväisyys viittaa 
luokittelemattoman muuttujan arvoihin 0–5. Vuonna 2017 matala taloudel-
lisen tyytyväisyyden taso oli 30 prosentilla vanhuuseläkeläisistä ja vuonna 
2020 osuus oli 22 prosenttia (ei raportoitu taulukossa). Taulukko 4.4. 
kuvaa eläkeläisryhmittäin sitä, kuinka suurella osuudella heistä, joilla oli 
vuonna 2017 matala taloudellisen tyytyväisyyden taso, tyytyväisyys paran-
tui keskimääräiselle tai korkealle tasolle. Kaiken kaikkiaan 44 prosentilla 
vastaajista taloudellinen tyytyväisyys kehittyi tällä tavalla.

Taustatekijöistä vain tuloryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitseviä 
eroja. Alimpaan tuloryhmään kuuluvista 32 prosentilla taloudellinen tyyty-
väisyys nousi matalaa tasoa korkeamaksi ja ylimpään tuloryhmään kuulu-
vista 65 prosentilla. Osin tämä voi selittyä sillä, että vuonna 2017 ylimpään 
tuloryhmään kuuluvat olivat matalasta taloudellisen tyytyväisyyden tasosta 
huolimatta hieman tyytyväisempiä (keskiarvo 4,2) kuin samaan matalan 
tyytyväisyyden ryhmään luokitellut alimmassa tuloryhmässä olevat (keski-
arvo 3,5). Toisin sanoen suurempituloisilla oli lyhyempi etäisyys pois mata-
lan tyytyväisyyden ryhmästä.

Vaikka muut erot eläkeläisryhmien välillä eivät olleet tilastollisesti merkit-
seviä, viittaavat tulokset siihen, että ryhmillä, joilla taloudellinen hyvin-
vointi on heikompaa (ks. Palomäki ym. 2021), taloudellinen tyytyväisyys 
pysyi useammin matalana. Yksinasuvissa, muilla kuin omistusasun-
nossa asuvissa ja terveytensä huonoksi tai melko huonoksi kokevissa oli 
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pienempi osuus heitä, kenellä taloudellinen tyytyväisyys parantui matalan 
tyytyväisyyden tasolta keskimääräiselle tai korkealle tasolle.

Taulukko 4.4.
Taloudellisen tyytyväisyyden pysyminen matalalla tasolla vuosien 2017 ja 2020  
välillä, % (n=364).

  

Matala taloudellinen 
tyytyväisyys  

molempina  
vuosina

Keskimääräinen tai  
korkea taloudellinen 

tyytyväisyys  
vuonna 2020

Kaikki

Kaikki 56,0 44,0 100
Sukupuoli (ns.) 
Mies 58,0 42,0 100
Nainen 54,5 45,5 100
Ikä (ns.)  
63–68 53,7 46,3 100
69–74 54,9 45,1 100
75+ 61,1 38,9 100
Kotitalouden koko (ns.) 
Yksi 59,7 40,3 100
Kaksi tai useampi 53,3 46,7 100
Kotitalouden tulot €/kk (***) 
Alle 1 500 68,1 31,9 100
1 500–1 999 44,1 55,9 100
2 000– 34,8 65,2 100
Asumismuoto (ns.) 
Omistus 51,1 48,9 100
Vuokra 59,3 40,7 100
Muu 68,3 31,7 100
Kokemus terveydestä (ns.) 
Hyvä/ melko hyvä 51,1 48,9 100
Kohtalainen 56,1 43,9 100
Huono/ melko huono 62,5 37,5 100

Erojen tilastollinen merkitsevyys χ2 -testin p-arvojen mukaan: n.s. ei merkitsevä, * p<0,05, 
** p<0,01, *** p<0,001.
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4.2 Tavanomaisten menojen kattaminen
Tässä alaluvussa tarkastellaan kokemusta tulojen riittävyydestä kotitalou-
den tavanomaisten menojen kattamiseen, eli tulojen ja menojen tasapai-
noa. Kyselyssä asiaa kysyttiin seuraavasti: ”Kun kotitaloutenne kaikki tulot 
otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuksi?”. 
Vastausvaihtoehdot olivat suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienien vaikeuk-
sin, melko helposti, helposti ja hyvin helposti. Kokemukseen vaikutta-
vat tulojen ohella menot, joissa voi olla merkittäviä eroja koti talouksien 
välillä. Eroja voi olla esimerkiksi asumis- ja terveydenhoitokustannuksissa. 
Menojen kattamiseen vaikuttaa myös kotitalouden koko. Toimeentuloa 
saattaa helpottaa, jos kuluja voidaan kattaa omien tulojen lisäksi toisen 
henkilön tuloilla. On myös hyvä huomioida, että tavanomaisten menojen 
sisältöä ei määritelty kyselyssä, ja vastaajilla voi olla erilaisia ajatuksia 
näihin lukeutuvista asioista.

Tavanomaisten menojen kattamisen muutos ja pysyvyys
Yleiskuva toimeentulon riittävyyden kehityksestä vuosien 2017 ja 2020 
välillä on myönteinen, rahojen koettiin riittävän tavanomaisten menojen 
kattamiseen paremmin vuonna 2020 kuin aiemmin (kuvio 4.3). Molempina 
vuosina toimeentulo koettiin yleisimmin melko helpoksi. Toimeentulonsa 
helpoksi kokeneiden osuus kasvoi ajankohtien välillä 20 prosentista 25 
prosenttiin ja hyvin helpoksi kokeneiden osuus 12 prosentista 18 prosent-
tiin. Vastaavasti toimeentulossa vaikeuksia kokeneiden osuudet pieneni-
vät. Erityisen selkeä oli pieniä vaikeuksia kokeneiden osuuden pienenemi-
nen, 27 prosentista 19 prosenttiin.

Yleinen kehitys ei kuitenkaan kerro yksittäisten vastaajien kokemuksista 
tarkemmin – kuinka yleistä on tilanteen pysyvyys, parantuminen tai heiken-
tyminen. Seuraavaksi tarkennetaan kuvaa siitä, missä vastausluokissa ja 
mihin suuntaan kokemukset muuttuivat vuoden 2017 tilanteeseen nähden. 
Tämän jälkeen tarkastellaan toimeentulon pysymistä joko vaikeana tai 
helppona ja muutosta näiden välillä taustatekijöiden mukaan. Muutoksen 
yleisyyden tulkinnassa on hyvä huomioida, että vastausasteikon ääripäi-
den (erittäin vaikeaa, hyvin helppoa) valinneiden tilanteen muuttumista 
entistä huonompaan tai parempaan suuntaan ei voida havaita.
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Kuvio 4.3.
Tavanomaisten menojen kattaminen vuosina 2017 ja 2020, %.

0 5 10 15 20 25 30 35 %
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Vaikeuksin

Pienin 
vaikeuksin

Melko 
helposti
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2020

1,9
2,9

5,9
7,7

18,8
27,2

30,9
30,7

19,5
25,3

17,5
11,8

Suurimmalla osalla toimeentulonsa jossain määrin helpoksi kokeneista 
tilanne joko pysyi samana tai helpottui entisestään (taulukko 4.5). Noin 
puolella toimeentulonsa melko helpoksi tai helpoksi vuonna 2017 koke-
neista tilanne oli yhtä hyvä vuonna 2020. Toimeentulonsa hyvin helpoksi 
kokeneista jopa 76 prosentilla toimeentulo pysyi samanlaisena. Kuitenkin 
osalla vastaajista toimeentulo myös heikentyi. Näin kävi joka viidennellä 
niistä, joilla tavanomaisten menojen kattaminen oli helppoa tai hyvin 
helppoa. Jonkinasteisia toimeentulovaikeuksia kokeneilla tilanne muut-
tui vuosien välillä useammin kuin niillä, joiden toimeentulo oli helppoa 
vuonna 2017. Useimmiten muutos tarkoitti toimeentulon helpottumista, 
mitä tapahtui erityisesti selkeämpiä vaikeuksia kokeneilla. Esimerkiksi 
vaikeuksia vuonna 2017 kokeneista 47 prosenttia koki enää pieniä 
vaikeuksia vuonna 2020. Vaikka vaikeuksia kokeneiden tilanne helpottui, 
pysyi se edelleen useimmiten jossain määrin vaikeana. Osalla vaikeuksia 
kokeneista tilanne myös heikentyi entisestään.

Erillistarkastelun perusteella suurimmalla osalla, 48 prosentilla, koke-
mus toimeentulosta pysyi samanlaisena. Muutoksista yleisin oli menojen 
kattamisen helpottuminen yhden vastausluokan verran (30 % vastaajista). 
Hieman harvemmalla kuin joka kymmenennellä (8 %) toimeentulo helpot-
tui kahden tai useamman vastausluokan verran. Tilanne heikentyi yhden 
vastausluokan verran 13 prosentilla vastaajista. Reilulla prosentilla heiken-
tymistä tapahtui tätä enemmän.
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Taulukko 4.5.
Tavanomaisten menojen kattamisen vaikeus–helppous vuonna 2020 vuoden 2017 
tilanteen mukaan, % & n.

2020

2017 Suurin 
vaik. Vaik. Pienin 

vaik.
Melko 
help. Help. Hyvin 

help. Kaikki n

Suurin vaikeuksin 33,9 37,4 24,7 2,0 2,1 0,0 100 40
Vaikeuksin 7,9 27,8 46,9 12,3 5,2 0,0 100 106

Pienin vaikeuksin 0,6 9,0 40,0 36,9 11,1 2,4 100 380
Melko helposti 0,3 0,7 10,2 49,5 31,9 7,5 100 439

Helposti 0,0 0,0 2,0 20,3 48,9 28,8 100 278
Hyvin helposti 0,0 0,0 0,5 3,2 20,4 75,9 100 170

Kaikki 1,9 5,9 18,8 30,7 25,3 17,5 100 1 413

Tavanomaisten menojen kattaminen – vaikeuksien pysyvyys ja 
muutos
Seuraavaksi tarkastellaan eläkeläisryhmien välisiä eroja toimeentulokoke-
musten pysyvyydessä. Mielenkiinnon kohteena on tavanomaisten meno-
jen kattamisen pysyminen jossain määrin helppona tai jossain määrin 
vaikeana ja muutos näiden (sisällöllisesti eroavien) tilanteiden välillä. 
Pysyvyyttä ja muutosta kuvaavat ryhmät ovat:

1. Pysynyt helppona (melko helppoa, helppoa tai hyvin helppoa 2017 ja 
2020)

2. Pysynyt vaikeana (pieniä vaikeuksia, vaikeuksia tai suuria vaikeuksia 
2017 ja 2020)

3. Muuttunut helpoksi (pieniä vaikeuksia, vaikeuksia tai suuria vaikeuk-
sia 2017 ja melko helppoa, helppoa tai hyvin helppoa 2020)

4. Muuttunut vaikeaksi (melko helppoa, helppoa tai hyvin helppoa 
2017 ja pieniä vaikeuksia, vaikeuksia tai suuria vaikeuksia 2020).

Tarkastelu ei huomioi muutoksia toimeentulonsa erittäin vaikeaksi, 
vaikeaksi tai hieman vaikeaksi kokevien välillä tai vastaavasti muutoksia 
melko helpoksi, helpoksi tai erittäin helpoksi kokevien välillä.

Suurin osa (58 %) vastaajista koki saavansa tavanomaiset menot katetuksi 
jossain määrin helposti sekä vuonna 2017 että vuonna 2020 (taulukko 
4.6). Toisaalta melkein joka neljännellä (23 %) oli vaikeuksia molempina 
vuosina, mikä voidaan ymmärtää toimeentulovaikeuksien pitkittymisenä. 
Toimeentulo muuttui helpoksi 15 prosentilla vastaajista. Tämä tarkoitti 
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useimmiten pienien vaikeuksien vaihtumista tilanteeseen, jossa tavan-
omaisten menojen kattaminen koettiin melko helpoksi. Toimeentulon 
selkeämpi helpottuminen oli verrattain harvinaista, mutta myös osalla 
vaikeuksia tai suuria vaikeuksia kokeneista tavanomaisten menojen katta-
minen muuttui helpoksi (vrt. taulukko 4.4). Toimeentulon muuttuminen 
vaikeaksi oli harvinaista (4 %). Jos näin tapahtui, tarkoitti se useimmiten 
muutosta vastausvaihtoehtojen melko helposti ja pienin vaikeuksin välillä.

Eläkeläisryhmien välillä on selkeitä eroja siinä, keillä toimeentulo pysyi 
vaikeana tai helppona ja kuinka yleistä muutos näiden kokemusten välillä 
oli. Toimeentulo oli helppoa molempina vuosina selkeästi useammin ylim-
pään tuloryhmään kuuluvilla ja terveytensä hyväksi kokevilla. Ylimpään 
tuloryhmään kuuluvista 87 prosentilla ja terveytensä hyväksi kokevista 72 
prosentilla tilanne oli tällainen. Myös useamman kuin yhden henkilön koti-
talouksissa asuvat, omistusasunnossa asuvat ja miehet kokivat toimeen-
tulonsa helpoksi keskimääräistä useammin molempina vuosina.

Vastaavasti toimeentulovaikeuksien pitkittyminen oli huomattavasti ylei-
sempää vuokralla asuvilla, alimpaan tuloryhmään kuuluvilla ja tervey-
tensä huonoksi kokevilla. Esimerkiksi vuokralla asuvista 51 prosenttia koki 
vaikeuksia molempina vuosina. Alimpaan tuloryhmään kuuluvilla ja tervey-
tensä huonoksi kokevilla osuus oli 46 prosenttia. Yksin asuvilla ja naisilla 
oli useammin pitkittyneitä vaikeuksia kuin kahden tai useamman hengen 
kotitalouksissa asuvilla ja miehillä. Yksin asuvista pitkittyneitä vaikeuksia 
koki 33 prosenttia ja naisista 26 prosenttia.

Toimeentulon muuttumisessa ei ole yhtä selkeitä eläkeläisryhmien välisiä 
eroja, mutta näitä voidaan kuitenkin havaita tuloryhmien ja jossain määrin 
myös asunnon hallintasuhteen ja koetun terveyden mukaan. Siinä missä 
alimpaan ja keskimmäiseen tuloryhmään kuuluvista noin joka viidennellä 
tavanomaisten menojen kattaminen helpottui, oli tällainen kehitys hyvin 
harvinaista ylimpään tuloryhmään kuuluvilla. Tämä liittyy siihen, että ylim-
pään tuloryhmään kuuluvista suurimmalla osalla toimeentulo pysyi help-
pona. Pienempituloisista verrattain suuri osa koki myönteistä toimeentu-
lon kehitystä, mutta silti heillä oli pitkittyneitä vaikeuksia useammin kuin 
suurempituloisilla. Myös koetun terveyden ja asunnon hallintasuhteen 
mukaan paremmassa asemassa olevilla tilanne pysyi useimmiten hyvänä.
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Taulukko 4.6. 
Tavanomaisten menojen kattaminen vuosina 2017 ja 2020 taustatekijöiden  
mukaan, %.

Vaikeaa 
molempina  

vuosina
Muuttui 

vaikeaksi
Muuttui 

helpoksi
Helppoa 

molempina  
vuosina 

Kaikki

Kaikki 22,7 3,9 15,2 58,2 100
Sukupuoli (*)
Mies 18,9 4,0 15,1 62,0 100
Nainen 25,9 3,8 15,2 55,1 100
Ikä (ns.) 
63–68 22,1 4,6 14,5 58,8 100
69–74 22,9 2,5 15,2 59,4 100
75+ 23,3 4,5 16,4 55,8 100
Kotitalouden koko (***)
Yksi 32,7 4,4 17,0 46,0 100
Kaksi tai useampi 18,0 3,7 14,4 63,9 100
Kotitalouden tulot €/kk (***)
Alle 1 500 45,6 5,2 21,7 27,5 100
1 500–1 999 19,3 4,5 18,7 57,5 100
2 000– 5,1 2,0 6,4 86,5 100
Asunnon hallintasuhde (***)
Omistus 17,1 3,9 14,4 64,6 100
Vuokra 50,7 4,7 18,9 25,8 100
Muu 35,9 2,7 19,0 42,4 100
Kokemus terveydestä (***)
Hyvä/ melko hyvä 12,8 3,3 12,1 71,8 100
Kohtalainen 29,3 5,0 19,0 46,7 100
Huono/ melko huono 45,9 3,1 17,2 33,8 100

Erojen tilastollinen merkitsevyys χ2 -testin p-arvojen mukaan: n.s. ei merkitsevä, * p<0,05, 
** p<0,01, *** p<0,001.

Myös tavanomaisten menojen kohdalla tarkasteltiin taustatekijöiden 
mukaan tarkemmin toimeentulovaikeuksien pitkittymistä, eli sitä, kuinka 
monella vaikeuksia vuonna 2017 kokeneista oli niitä edelleen vuonna 
2020. Toimeentulovaikeuksia vuonna 2017 kokeneista 60 prosenttia koki 
vaikeuksia edelleen vuonna 2020 ja vastaavasti 40 prosentilla toimeen-
tulo oli helpottunut (taulukko 4.7). Vaikeuksien pitkittyminen oli keski-
määräistä yleisempää pienempituloisilla, vuokralla asuvilla ja terveytensä 
huonoksi kokevilla. Erityisesti vuokralla asuvien ja terveytensä huonoksi 
kokevien tilanne näyttäytyy muita ryhmiä heikompana. Näissä ryhmissä 
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73 prosentilla vastaajista koetut toimeentulovaikeudet olivat pitkittyneitä. 
Alimpaan tuloryhmään kuuluvista 68 prosentilla oli pitkittyneitä vaikeuk-
sia. Myös yksin asuvilla vaikeuksien pitkittyminen oli hieman yleisempää 
kuin vähintään kahden hengen kotitalouksissa asuvilla.

Taulukko 4.7. 
Tavanomaisten menojen kattaminen vuonna 2020 vanhuuseläkeläisillä, jotka koki-
vat vaikeuksia tavanomaisissa menoissa vuonna 2017, % (n=526).

Vaikeaa 
2020

Helppoa  
2020 Kaikki

Kaikki 59,9 40,1 100
Sukupuoli (ns.)
Mies 55,5 44,5 100
Nainen 62,9 37,1 100
Ikä (ns.)
64–68 60,4 39,6 100
69–74 60,1 39,9 100
75+ 58,7 41,3 100
Kotitalouden koko (*)
Yksi 65,8 34,2 100
Kaksi tai useampi 55,6 44,4 100
Kotitalouden tulot €/kk (***)
Alle 1 500 67,8 32,2 100
1 500–1 999 50,8 49,2 100
2 000– 44,4 55,6 100
Asunnon hallintasuhde (**)
Omistus 54,3 45,7 100
Vuokra 72,9 27,1 100
Muu 65,3 34,7 100
Kokemus terveydestä (**)
Hyvä/ melko hyvä 51,4 48,6 100
Kohtalainen 60,6 39,4 100
Huono/ melko hyvä 72,7 27,3 100

Erojen tilastollinen merkitsevyys χ2 -testin p-arvojen mukaan: n.s. ei merkitsevä, * p<0,05, 
** p<0,01, *** p<0,001.
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4.3 Asumis- ja terveydenhoitomenojen kattaminen
Tässä alaluvussa tarkastellaan, millaiseksi vanhuuseläkeläiset kokivat 
asumis- ja terveydenhoitomenojen kattamisen vuosina 2017 ja 2020. 
Pääosassa tarkasteluissa ovat näiden menojen kattamisen vaikeudet ja 
vaikeuksien pitkittyminen. Tarkastelut kohdentuvat asumis- ja terveyden-
hoitomenoihin, joiden suhteen vanhuuseläkeläiset tavanomaisemmin 
kokevat lääkemenojen ohella eniten vaikeuksia (ks. esim. Ahonen ym. 
2018; Palomäki ym. 2021). Vastaajien kokemukset lääkemenojen kattami-
sen vaikeudesta olivat verrattain samankaltaiset kuin terveydenhoitomeno-
jen kohdalla. Sen vuoksi nämä tulokset on raportoitu vain liitetaulukoissa 
ja -kuvissa. 

Asumis-, terveydenhoito-, ja lääkemenojen kattamisen vaikeutta ja help-
poutta kysyttiin kyselylomakkeessa seuraavasti: “Miten helppoa tai 
vaikeaa seuraavien menojen kattaminen kotitaloudellenne on?” Jokaisen 
menolajin kohdalla vastausvaihtoehdot olivat erittäin vaikeaa, vaikeaa, 
hieman vaikeaa, melko helppoa, helppoa, erittäin helppoa ja en käytä 
rahaa tähän.

Vuonna 2017 asumismenojen kattaminen oli vähintään hieman vaikeaa  
22 prosentilla vastaajista, kun vuonna 2020 vastaava osuus oli 16 prosent-
tia (kuvio 4.4). Asumismenojen kattamisen erittäin vaikeaksi tai vaikeaksi 
kokevien osuudet olivat melko pieniä. Erittäin vaikeaksi asumiseen liitty-
vien menojen kattamisen koki 0,8 prosenttia vuonna 2017, kun vastaava 
osuus vuonna 2020 oli 0,4 prosenttia. Neljä prosenttia koki asumiseen 
liittyvien menojen kattamisen vaikeaksi vuonna 2017, kun vastaava 
osuus vuonna 2020 oli kolme prosenttia. Vastaavasti 17 prosenttia koki 
asumismenojen kattamisen hieman vaikeana vuonna 2017 ja vastaava 
osuus vuonna 2020 oli 13 prosenttia. Suurin osa vanhuuseläkeläisistä 
koki asumismenojen kattamisen vähintään melko helpoksi molempina 
vuosina.  Kuviosta 4.4. nähdään, että asumismenojen kattaminen ylipää-
tänsä helpottui jonkin verran vuosien 2017 ja 2020 välillä.  
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Kuvio 4.4.
Asumismenojen kattaminen vuosina 2017 ja 2020, %.
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Vanhuuseläkeläiset kokivat terveydenhoitomenoissa hiukan enemmän 
vaikeuksia kuin asumismenoissa. Myös tässä menoryhmässä vaikeu-
det helpottuivat jonkin verran vuosien 2017 ja 2020 välillä (kuvio 4.5). 
Vuonna 2017 vastaajista 26 prosenttia koki vähintään hieman vaikeuksia 
kattaa terveydenhoitomenoja. Vastaava luku vuonna 2020 oli 21 prosent-
tia. Erittäin vaikeaksi terveydenhoitomenojen kattamisen vuonna 2017 
koki hyvin harva vastaaja (1,6 %) ja vuonna 2020 luku oli 1,5 prosenttia. 
Vaikeaksi kokevien osuus vuonna 2017 oli kuusi prosenttia ja vuonna 2020 
se oli neljä prosenttia. Hieman vaikeaksi terveydenhoitomenojen kattami-
sen koki 18 prosenttia vuonna 2017, kun vastaava osuus vuonna 2020 oli 
16 prosenttia.  Myös terveydenhoitomenojen kohdalla suurin osa vanhuus-
eläkeläisistä koki terveydenhoitomenojen kattamisen vähintään melko 
helpoksi.

Kuten edellä olevat tarkastelut osoittivat, vaikeudet asumis- ja tervey-
denhoitomenojen kattamisessa pääosin helpottuivat vuosien 2017 ja 
2020 välillä. Tulokset eivät kuitenkaan kerro siitä, kokivatko samat henki-
löt asumis- ja terveydenhoitomenojen kattamisen vaikeuksia molem-
pina vuosina tai muuttuiko tilanne heillä tutkimusajanjakson aikana. 
Jatkotarkastelujen avulla pyrimme muodostamaan kuvaa, kuinka moni 
vanhuuseläkeläinen kokee ainakin jonkin verran asumis- ja tervey-
denhoitomenojen kattamisen vaikeuksia molempina ajankohtina eli 
miten monella vaikeudet pitkittyivät ja kuinka monella ne helpottuivat. 
Liitetaulukoissa 1–3 on raportoitu yksityiskohtaisemmalla tasolla se, miten 
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vanhuuseläkeläiset vastasivat kysymyksiin koskien asumis-, terveys- ja 
lääkemenojen kattamisen vaikeutta ja helppoutta vuosina 2017 ja 2020.

Kuvio 4.5.
Terveydenhoitomenojen kattaminen vuosina 2017 ja 2020, %.
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Asumis- ja terveysmenojen kattaminen - vaikeuksien pysyvyys ja 
muutos
Taulukoissa 4.8 ja 4.9 on tarkasteltu asumis- ja terveydenhoitomeno-
jen kattamisen vaikeutta ja helppoutta ja niissä tapahtuneita muutoksia 
vuosien 2017 ja 2020 välillä. Kokemus asumis- ja terveydenhoitomenojen 
kattamisesta kunakin tutkimusvuonna oli luokiteltu joko helpoksi (meno-
jen kattaminen melko helppoa, helppoa tai hyvin helppoa) tai vaikeaksi 
(menojen kattamisessa pieniä vaikeuksia, vaikeuksia tai suuria vaikeuk-
sia). Asumis- ja terveydenhoitomenojen pysyvyyttä ja muutosta kuvaavat 
luokat vuosien 2017 ja 2020 muodostettiin samalla tavalla kuin tavan-
omaisissa menoissa, ks. luku 4.2.

Tulokset osoittavat, että asumiseen käytettyjen menojen vaikeuksia koki 
molempina vuosina 12 prosenttia vanhuuseläkeläisistä (taulukko 4.8). 
Neljällä prosentilla kokemukset muuttuivat helposta vaikeaksi ja kymme-
nellä prosentilla ne muuttuivat vaikeasta helpoksi. Vähintään melko helpo-
ksi asumiseen liittyvien menojen kattamisen koki 74 prosenttia vastaajista 
molempina vuosina. Asumismenojen kattamisen vaikeuksia molempina 
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vuosina kokivat muita useammin yksinasuvat, pienempituloiset, vuokralla 
asuvat sekä ne, joiden terveys oli huono. 

Taulukko 4.8. 
Asumismenojen kattaminen vuosina 2017 ja 2020 taustatekijöiden mukaan, %.

 
Vaikeaa 

molempina  
vuosina

Muuttui 
vaikeaksi

Muuttui 
helpoksi

Helppoa 
molempina  

vuosina
Kaikki 

Kaikki 11,9 4,1 10,2 73,9 100
Sukupuoli (ns.)
Mies 10,4 3,2 9,6 76,8 100
Nainen 13,1 4,9 10,7 71,3 100
Ikä (ns.) 
63–68 10,4 4,2 9,5 75,9 100
69–74 13,6 3,3 9,6 73,6 100
75+ 12,3 5,2 12,3 70,2 100
Kotitalouden koko (***) 
Yksi 18,6 6,8 10,9 63,7 100
Kaksi tai useampi 8,8 2,9 9,8 78,5 100
Kotitalouden tulot €/kk (***) 
Alle 1 500 26,6 7,2 16,0 50,3 100
1 500–1 999 8,7 3,8 10,8 76,8 100
2 000- 3,2 1,7 5,5 89,7 100
Asunnon hallintasuhde (***)  
Omistus 8,5 3,6 8,6 79,2 100
Vuokra 26,0 9,4 18,7 45,9 100
Muu 20,7 2,1 14,2 63,1 100
Kokemus terveydestä (***) 
Hyvä/melko hyvä 6,2 3,0 7,1 83,7 100
Kohtalainen 15,4 5,2 12,9 66,6 100
Huono/melko huono 28,4 6,2 16,9 48,6 100

Erot taustamuuttujittain on laskettu “vaikeaa molempina vuosina” vs. “muut” khiin neliö 
-testillä.
Ns. ei merkitsevä, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. 

Vastaavasti terveydenhoitomenojen kattamisen vaikeuksia koki molem-
pina vuosina 15 prosenttia vanhuuseläkeläisistä (taulukko 4.9). Kuudella 
prosentilla kokemukset muuttuivat helposta vaikeaksi ja yhdellätoista 
prosentilla ne muuttuivat vaikeasta helpoksi. Suurin osa (69 %) koki 
terveydenhoitomenojen kattamisen vähintään melko helpoksi molem-
pina vuosina. Naiset, vanhimmat eläkeläiset, yksinasuvat, pienempi-
tuloiset, vuokralla asuvat sekä ne, joiden terveys oli huono, kokivat muita 
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useammin terveydenhoitomenojen kattamisen vaikeuksia molempina 
tutkimusvuosina.

Taulukko 4.9. 
Terveydenhoitomenojen kattaminen vuosina 2017 ja 2020 taustatekijöiden  
mukaan, %.

Vaikeaa 
molempina  

vuosina

Muuttui 
vaikeaksi

Muuttui 
helpoksi

Helppoa 
molempina  

vuosina
 Kaikki

Kaikki 14,9 5,8 10,5 68,7 100
 Sukupuoli (***)
Mies 11,2 6,3 9,3 73,2 100
Nainen 18,3 5,4 11,7 64,6 100
 Ikä (*)
63–68 12,5 4,6 11,1 71,9 100
69–74 14,5 6,9 10,4 68,2 100
75+ 20,0 6,8 9,9 63,4 100
Kotitalouden koko (***) 
Yksi 23,5 7,2 12,0 57,3 100
kaksi tai useampi 10,9 5,2 10,0 73,9 100
Kotitalouden tulot €/kk (***) 
Alle 1 500 32,5 7,7 14,1 45,8 100
1 500–1 999 12,5 6,5 14,2 66,8 100
2 000– 2,5 4,0 4,1 89,4 100
Asunnon hallintasuhde (***) 
Omistus 11,2 5,5 9,3 73,9 100
Vuokra 35,9 7,1 15,1 41,8 100
Muu 21,3 5,5 18,5 54,7 100
Kokemus terveydestä (***) 
Hyvä/melko hyvä 6,7 4,7 7,0 81,6 100
Kohtalainen 19,4 7,7 13,8 59,1 100
Huono/melko huono 39,3 5,3 17,1 38,3 100

Erot taustamuuttujittain on laskettu “vaikeaa molempina vuosina” vs. “muut” khiin neliö 
-testillä.
Ns. ei merkitsevä, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.  

Pitkittyneet vaikeudet asumis- ja terveydenhoitomenojen 
kattamisessa
Seuraavaksi tarkastellaan vielä erikseen asumis- ja terveydenhoitomenojen 
kattamisen vaikeuksien pitkittymistä vanhuuseläkeläisillä, jotka kokivat 
asumis- ja terveydenhoitomenojen kattamisen vaikeuksia vuonna 2017. 
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Taulukoissa 4.10 ja 4.11 raportoidaan, kuinka suuri osuus vuonna 2017 
vaikeuksia kokeneista koki asumis- ja terveydenhoitomenojen kattami-
sen vaikeana myös vuonna 2020 ja kuinka monella menojen kattaminen 
helpottui. Tarkastelut on tehty taustatekijöiden mukaan.  

Hieman yli viidennes (22 %) vastaajista koki vaikeuksia kattaa asumis-
menoja vuonna 2017 (ks. kuvio 4.4). Taulukosta 4.10 nähdään, että heistä 
hieman yli puolet (54 %) koki asumismenojen kattamisen vaikeana myös 
vuonna 2020. Asumismenojen kattaminen oli muuttunut helpoksi 46 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä.  Asumismenojen kattaminen oli pysy-
nyt useammin vaikeana yksinasuvilla ja pienempituloisilla.

Taulukko 4.10. 
Asumismenojen kattaminen vuonna 2020 vanhuuseläkeläisillä, jotka kokivat  
vaikeuksia asumismenoissa vuonna 2017 (n=296), %.

 Vaikeaa 2020 Helppoa 2020 Kaikki 
Kaikki 53,9 46,2 100
Sukupuoli (ns.)
Mies 52,1 47,9 100
Nainen 55,2 44,9 100
Ikä (ns.) 
63–68 52,4 47,6 100
69–74 58,6 41,4 100
75+ 49,9 50,1 100
Kotitalouden koko (**) 
Yksi 63,1 36,9 100
Kaksi tai useampi 47,2 52,8 100
Kotitalouden tulot €/kk (**) 
Alle 1 500 62,5 37,5 100
1 500–1999 44,7 55,3 100
2000– 36,5 63,5 100
Asunnon hallintasuhde (ns.) 
Omistus 49,7 50,3 100
Vuokra 58,2 41,8 100
Muu 59,3 40,7 100
Kokemus terveydestä (ns.)
Hyvä/melko hyvä 46,8 53,2 100
Kohtalainen 54,5 45,5 100
Huono/melko huono 62,7 37,3 100

Erot taustamuuttujittain on laskettu khiin neliö -testillä.  
Ns. ei merkitsevä, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. 
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Hieman yli neljännes (26 %) vastaajista koki vaikeuksia kattaa tervey-
denhoitomenoja vuonna 2017 (ks. kuvio 4.5). Taulukosta 4.11 näkyy, 
että lähes 60 prosenttia heistä koki terveydenhoitomenojen kattamisen 
vaikeaksi myös vuonna 2020. Terveydenhoitomenojen kattaminen pysyi 
useammin vaikeana yksinasuvilla, pienempituloisilla ja terveyden tilansa 
huonoksi kokevilla. 

Taulukko 4.11. 
Terveysmenojen kattamisen vaikeus vuonna 2020 vanhuuseläkeläisillä, jotka  
kokivat vaikeuksia terveysmenoissa vuonna 2017 (n=341), %.

 Vaikeaa 2020 Helppoa 2020  Kaikki
Kaikki 58,5 41,5 100
Sukupuoli (ns.) 
Mies 54,6 45,4 100
Nainen 60,9 39,1 100
Ikä (ns.)
63–68 53,0 47,0 100
69–74 58,1 41,9 100
75+ 66,9 33,1 100
Kotitalouden koko (*)
Yksi 66,3 33,7 100
Kaksi tai useampi 52,4 47,7 100
Kotitalouden tulot €/kk (***) 
Alle 1 500 69,8 30,2 100
1 500–1999 46,9 53,1 100
2000– 38,2 61,8 100
Asunnon hallintasuhde (ns.)
Omistus 54,7 45,3 100
Vuokra 70,3 29,7 100
Muu 53,6 46,4 100
Kokemus terveydestä (*) 
Hyvä/melko hyvä 48,8 51,2 100
Kohtalainen 58,3 41,7 100
Huono/melko huono 69,7 30,3 100

Erot taustamuuttujittain on laskettu khiin neliö -testillä. Ns. ei merkitsevä, *p<0,05, 
**p<0,01, ***p<0,001. 
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4.4 Rahan jääminen välttämättömien menojen jälkeen
Seuraavaksi tarkastellaan, jäikö vanhuuseläkeläisille rahaa välttämättö-
mien menojen jälkeen. Kysymys oli muotoiltu seuraavasti: ”Kun ajatte-
lette kotitaloutenne kuukausituloja ja menoja, jääkö teille välttämättö-
mien menojen (esim. asuminen, ruoka, lääkkeet) jälkeen yleensä rahaa?”. 
Vastausvaihtoehdot olivat kyllä ja ei. Vaikka välttämättömiksi menoiksi oli 
kysymyksessä esimerkinomaisesti määritelty asumiseen, ruokaan ja lääk-
keisiin liittyvät menot, ne voivat vaihdella kotitalouden kulutustarpeiden 
ja myös sen mukaan, mitä kukin määrittelee välttämättömäksi kulutuksek-
seen. Välttämättömät menot voivat myös muuttua ajassa tarpeiden muut-
tuessa. Esimerkiksi terveydentilan heikentyminen voi lisätä lääkemenoja ja 
erilaisten palveluiden tarvetta.

Suurimmalle osalle vastaajista jäi rahaa välttämättömien menojen jälkeen. 
Vastaajien tilanne on hieman kohentunut kolmen vuoden takaisesta: kun 
vuonna 2017 rahaa jäi välttämättömien menojen jälkeen 72 prosentille 
vanhuuseläkeläisistä, vuonna 2020 rahaa jäi 76 prosentille (kuvio 4.6).

Kuvio 4.6.
Rahan jääminen välttämättömien menojen jälkeen vuosina 2017 ja 2020, %.
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Kun yksittäisten vastaajien tilannetta tarkastellaan vuosina 2017 ja 2020, 
nähdään, että yli 80 prosentilla tilanne oli pysynyt ennallaan: kahdelle 
kolmesta vastaajasta jäi rahaa välttämättömien menojen jälkeen molem-
pina vuosina ja vajaalle viidesosalle ei jäänyt rahaa kumpanakaan ajankoh-
tana (kuvio 4.7).  Myös muutosta näkyi: kymmenelle prosentille vanhuus-
eläkeläisistä jäi vuonna 2020 rahaa välttämättömiksi katsomiensa meno-
jen jälkeen, kun vuonna 2017 rahaa ei jäänyt. Tätä hieman pienemmän 
osan (7 %) kohdalla muutos oli tapahtunut huonompaan eli heille ei jäänyt 
rahaa vuonna 2020, kun kolme vuotta aikaisemmin rahaa oli jäänyt.

Kuvio 4.7.
Rahan jääminen välttämättömien menojen jälkeen vuoden 2017 tilanteen mukaan, 
%.
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Tilanteen pysyvyys taustatekijöiden mukaan
Seuraavaksi tarkastellaan, onko jokin keskeinen taustatekijä yhteydessä 
siihen, että kotitaloudelle jää rahaa keskimääräistä useammin tai harvem-
min välttämättömien menojen jälkeen ja siihen, että tilanne on pysynyt 
samana molempina tutkimusajankohtina?

Pitkittyneeseen heikkoon taloudelliseen tilanteeseen voi viitata se, että 
vastaajalle ei jäänyt kumpanakaan kyselyvuotena rahaa välttämättö-
mien menojen jälkeen. Tällainen tilanne koski erityisesti vuokralla asuvia, 
pienempituloisia ja terveytensä huonoksi tai melko huonoksi kokevia. 
Noin 40 prosentille vuokralla asuvista, alimpaan tuloryhmään kuuluvista 
sekä reilulle 30 prosentille terveydentilansa huonoksi tai melko huonoksi 
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kokevista ei jäänyt rahaa välttämättömien menojen jälkeen. Vastaavasti 
korkeampituloisilla, terveytensä hyväksi kokevilla ja omistusasujilla tilan-
teen pitkittyminen oli varsin harvinaista. Vain kahdelle prosentille keski-
määräistä korkeampituloisista ei jäänyt rahaa välttämättömien menojen 
jälkeen kumpanakaan tarkasteluvuotena, terveytensä hyväksi kokevista 
näin oli 10 prosentilla ja omistusasujista 13 prosentilla. Hyvän taloudel-
lisen tilanteen pysyvyys oli miehillä jonkin verran naisia yleisempää: 70 
prosentille miehistä jäi rahaa välttämättömien menojen jälkeen molempina 
vuosina, naisilla tämä osuus oli kahdeksan prosenttiyksikköä pienempi. 
Iän mukaisia eroja ei havaittu.

Noin 16 prosentilla vanhuuseläkeläisistä tilanne oli muuttunut edelliseen 
ajankohtaan nähden. Kaikkea muutosta ei kuitenkaan tämän kysymyk-
sen kohdalla havaita. Rahaa on esimerkiksi voinut jäädä välttämättömien 
menojen jälkeen käyttöön enemmän kuin ennen tai välttämätöntä kulu-
tusta on jouduttu karsimaan entistä enemmän, mutta tätä ei kysymyksen 
perusteella havaita. Tämän takia onkin ymmärrettävää, että keskituloisilla 
ja tätä pienempituloisilla näyttää tapahtuneen jonkin verran enemmän 
muutosta kuin keskimääräistä korkeampituloisilla. Pienempituloisilla on 
todennäköisesti vähemmän taloudellista liikkumavaraa ja erilaiset muutok-
set esimerkiksi kulutustarpeissa voivat heilauttaa kotitalouden taloudel-
lista tilannetta herkästi niin, että rahat joko riittävät aiempaa paremmin 
välttämättömien menojenkin jälkeen tai niin, että rahaa riittää vain vält-
tämättömään kulutukseen tai ei edes siihen. Sama ilmiö on nähtävissä 
myös asunnon hallintasuhteen kohdalla eli omistusasujilla on tapahtunut 
muutosta hivenen muita harvemmin. Tässäkin taustalla lienee se, että 
omistusasujat ovat keskimääräistä paremmassa tuloasemassa ja heidän 
taloudellinen liikkumavaransa on suurempi esimerkiksi yllättävien meno-
jen kohdatessa.

Myös tässä tarkastelussa nousivat esiin samat taloudelliseen tilantee-
seen usein liittyvät tekijät, joita edellisissäkin alaluvuissa nähtiin: tulot, 
terveys ja asunnon hallintasuhde. Nämä liittyvät pitkälti toisiinsa: heikko 
terveys, pienet tulot ja vuokralla asuminen koskettavat usein samoja ihmi-
siä. Vastaavasti tulot ja varallisuus ovat yhteydessä toisiinsa ja korkeam-
pituloisilla esimerkiksi omistusasuminen on erityisen yleistä. Myös hyvän 
terveyden tiedetään olevan yhteydessä korkeampaan sosioekonomiseen 
asemaan ja korkeampiin tuloihin (Karvonen ym. 2017).
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Taulukko 4.12. 
Rahan jääminen välttämättömyysmenojen jälkeen vuosina 2017 ja 2020, %.

Ei jäänyt  
rahaa  

kumpanakaan  
vuotena

Tilanne  
huonontunut: 

jäi rahaa 2017,  
ei jäänyt 2020

Tilanne  
parantunut:  

ei jäänyt 2017, 
 jäi rahaa 2020

Jäi rahaa  
molempina  

vuosina
Kaikki

Kaikki 17,7 6,6 9,8 65,9 100
Sukupuoli (*)
Mies 16,4 5,3 8,0 70,3 100
Nainen 18,5 7,8 11,4 62,3 100
Ikä (ns.) 
64–68 17,0 7,5 10,0 65,5 100
69–74 17,8 4,0 9,9 68,3 100
75+ 18,7 8,4 9,4 63,6 100
Kotitalouden koko (***)
Yksi 24,6 7,9 11,1 56,4 100
Kaksi tai useampi 13,9 5,9 9,2 71,0 100
Kotitalouden tulot €/kk (***)
Alle 1 500 38,4 8,8 11,7 41,1 100
1 500–1 999 17,1 6,8 12,8 63,3 100
2 000- 2,4 4,0 6,1 87,5 100
Asunnon hallintasuhde (***)
Omistus 13,4 5,6 9,4 71,6 100
Vuokra 42,1 9,6 10,9 37,4 100
Muu 23,5 11,8 13,0 51,7 100
Kokemus terveydestä (***)
Hyvä/melko hyvä 10,3 6,4 7,3 76,0 100
Kohtalainen 22,0 6,6 12,5 58,9 100
Huono/melko huono 31,4 7,6 11,3 49,7 100

Erojen tilastollinen merkitsevyys χ2 -testin p-arvojen mukaan: n.s. ei merkitsevä, * p<0,05, 
** p<0,01, *** p<0,001.

4.5 Koronapandemian yhteys muutoksiin taloudellisessa 
tyytyväisyydessä

Koska kysely kerättiin syksyllä 2020, oli mahdollista selvittää myös sitä, 
kuinka koronapandemia vaikutti vanhuuseläkeläisten elämän eri osa-alu-
eisiin (ks. myös Kuivalainen ym. 2021). Elämän osa-alueet, joita kyselyssä 
tarkasteltiin, olivat toimeentulo, fyysinen terveys, sosiaaliset suhteet, 
mieliala, työssäkäynti, harrastukset ja elämänlaatu kokonaisuudes-
saan. Koska koronapandemia iski Suomeenkin mittaushetkien välissä, 
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on mahdollista tarkastella myös sitä, voisiko koronapandemia selittää 
muutoksia vanhuuseläkeläisten kokemuksissa taloudellisesta tilanteesta.

Maaliskuussa 2020 Suomessa asetettiin voimaan valmiuslaki ja merkittä-
viä koronapandemian hillintään tähdänneitä rajoitustoimia. Toukokuussa 
rajoitustoimia lievennettiin, vaikkakin valmiuslaissa kuvatut poikkeus-
olot pysyivät yhä voimassa. Kesällä rajoitustoimia kevennettiin entuu-
destaan tilanteen parantumisen seurauksena. Syksyllä 2020 asetettiin 
uusia rajoitustoimia koronavirukseen sairastuneiden määrän lähdettyä 
jälleen kasvuun, mutta uusissa rajoituksissa pyrittiin vahvemmin ottamaan 
huomioon alueellinen tilanne pandemiassa. Yleisesti ottaen rajoitustoi-
met kyselyn keräämisen aikaan syksyllä 2020 olivat lievempiä verrattuna 
kevääseen 2020 ja alueellinen vaihtelu oli suurta. Rokotuksia korona-
virusta vastaan ei ollut vielä saatavilla kyselyn keräämisen aikaan.

Kyselyssä koronapandemian vaikutuksista kysyttiin seuraavasti: 
“Onko koronatilanne vaikuttanut seuraaviin elämänne osa-alueisiin?”. 
Vastausvaihtoehdot olivat heikentänyt paljon, heikentänyt jonkin verran, 
ei ole vaikuttanut, parantanut jonkin verran, parantanut paljon ja en osaa 
sanoa. Seuraavassa tarkastelussa on yhdistetty luokat heikentänyt paljon 
ja heikentänyt jonkin verran. Myös luokat parantanut jonkin verran ja 
parantanut paljon on yhdistetty.

Eniten koronapandemia vaikutti sosiaalisiin suhteisiin sekä harrastuk-
siin (taulukko 4.13). Pandemia oli heikentänyt sosiaalisia suhteita 67 
prosentilla ja harrastuksia 55 prosentilla. Lisäksi 48 prosenttia vanhuus-
eläkeläisistä arvioi elämänlaatunsa ja 43 prosenttia mielialansa heikenty-
neen. Juuri kenelläkään vanhuuseläkeläisellä koronapandemia ei paran-
tanut kysyttyjä elämän osa-alueita. Kunkin elämän osa-alueen osalta vain 
noin yhdellä prosentilla tapahtui tilanteen parantumista. Koska tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan toimeentulokokemusten kehittymistä, on 
mielenkiintoista tarkastella erityisesti koronapandemian vaikutuksia 
toimeentuloon. Vastaajista 7 prosenttia koki pandemian heikentäneen 
toimeentuloa ja 89 prosenttia koki, ettei sillä ollut vaikutusta. Prosentti 
vanhuuseläkeläisistä koki pandemian parantaneen toimeentuloa ja 3 
prosenttia ei osannut sanoa. Työssäkäyntiä pandemia heikensi 3 prosen-
tilla vanhuuseläkeläisistä.
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Taulukko 4.13. 
Koronapandemian vaikutukset eri elämän osa-alueisiin vanhuuseläkeläisillä, % & n.

 % n
Toimeentulo 
Heikentänyt 6,7 93
Ei muutosta 89,0 1241
Parantanut 0,9 13
En osaa sanoa 3,4 47
Sosiaaliset suhteet 
Heikentänyt 66,9 942
Ei muutosta 29,8 420
Parantanut 0,9 13
En osaa sanoa 2,3 33
Fyysinen terveys 
Heikentänyt 20,9 292
Ei muutosta 74,8 1047
Parantanut 1,0 14
En osaa sanoa 3,3 47
Mieliala 
Heikentänyt 42,6 597
Ei muutosta 54,0 757
Parantanut 0,9 123
En osaa sanoa 2,5 35
Työssäkäynti 
Heikentänyt 3,1 31
Ei muutosta 60,0 600
Parantanut 0,3 3
En osaa sanoa 36,6 366
 Harrastukset
Heikentänyt 55,0 751
Ei muutosta 38,9 517
Parantanut 0,6 8
En osaa sanoa 6,6 90
Elämänlaatu
Heikentänyt 48,2 672
Ei muutosta 47,4 662
Parantanut 1,2 17
En osaa sanoa 3,3 45
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Seuraavaksi tarkastellaan, kuinka koronapandemian koetut vaikutuk-
set ovat yhteydessä kokemukseen taloudellisesta tyytyväisyydestä. 
Koronapandemian vaikutuksilla toimeentuloon, harrastuksiin, fyysiseen 
terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin voidaan ajatella olevan joko suoria 
(toimeentulo) tai epäsuoria (sosiaaliset suhteet, harrastukset ja fyysinen 
terveys) vaikutuksia taloudelliseen tyytyväisyyteen. Epäsuorat vaikutuk-
set viittaavat siihen, että vähentyneet tai kasvaneet menot ovat voineet 
vaikuttaa kokemukseen taloudellisesta hyvinvoinnista, vaikka toimeen-
tulo ei olisi varsinaisesti muuttunut pandemian seurauksena. Pandemian 
vaikutusta työssäkäyntiin ei tarkastella tässä yhteydessä, koska pandemia 
ei juuri vaikuttanut vanhuuseläkeläisten työssäkäyntiin edellisen tarkas-
telun perusteella. Koska hyvin harvalla vanhuuseläkeläisellä koronapan-
demia paransi tarkasteltuja elämän eri osa-alueita, on luokat ei muutosta 
ja parantanut yhdistetty. Tarkastelu ei mahdollista sen selvittämistä, 
selittävätkö koronapandemian vaikutukset mielialaan tai elämänlaatuun 
taloudellisen tyytyväisyyden muutoksia vai kulkeeko yhteys vastakkaiseen 
suuntaan.

Taloudellinen tyytyväisyys heikentyi useammin niillä, joilla pandemia 
heikensi toimeentuloa (34 prosentilla) kuin niillä, joilla pandemia ei 
vaikuttanut toimeentuloon (19 prosentilla). Erot ryhmien välillä olivat 
tilastollisesti merkitseviä. Mielenkiintoisesti taloudellinen tyytyväisyys 
parantui lähes yhtä usein riippumatta siitä, oliko koronapandemia vaikut-
tanut toimeentuloon. Tämä viittaa siihen, että taloudelliseen tyytyväisyy-
teen on vaikuttanut muita tekijöitä, jotka ovat olleet koronapandemiaa 
merkittävämpiä kyselyiden välillä. Lisäksi on syytä huomioida, että vain 
pieni osa vanhuuseläkeläisistä koki, että koronapandemia oli vaikuttanut 
toimeentuloon.

Tarkastelu ei anna tukea sille, että koronapandemia olisi epäsuorasti 
kasvattanut taloudellista tyytyväisyyttä. Sosiaalisten suhteiden ja harras-
tusten osalta erot taloudellisen tyytyväisyyden muutoksissa heidän välil-
länsä, joihin koronapandemia oli vaikuttanut elämän osa-aluetta heiken-
tävästi ja heidän, joiden kohdalla ei ollut tapahtunut heikentymistä, olivat 
pieniä eivätkä tilastollisesti merkitseviä. Tämä viittaa siihen, ettei taloudel-
lisen tyytyväisyyden parantuminen johdu esimerkiksi siitä, että menojen 
väheneminen koronan seurauksena olisi edesauttanut taloudellista tilan-
netta. Toisaalta monella fyysinen terveys oli heikentynyt koronan seurauk-
sena, mistä on voinut aiheutua taloudellisia kuluja.
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Taulukko 4.14.
Koronapandemian vaikutusten yhteys muutoksiin taloudellisessa  
tyytyväisyydessä, % & n.

 Taloudellinen tyytyväisyys
Koronapande-
mian vaikutus Heikentyi Ei muutosta Parantui Kaikki n

Toimeentulo**
Heikentänyt 34,1 21,3 44,6 100 88
Ei muutosta 19,3 35,1 45,6 100 1177
Sosiaaliset suhteet
Heikentänyt 20,4 33,6 46,0 100 886
Ei muutosta 20,8 35,2 44,0 100 401
 Fyysinen terveys
Heikentänyt 23,6 29,2 47,2 100 264
Ei muutosta 19,7 35,6 44,7 100 1003
Mieliala*
Heikentänyt 23,7 32,1 44,2 100 557
Ei muutosta 18,0 36,0 46,0 100 721
Harrastukset
Heikentänyt 21,6 34,5 43,9 100 710
Ei muutosta 20,3 34,2 45,4 100 495
Elämänlaatu 
Heikentänyt 22,4 32,5 45,1 100 631
Ei muutosta 19,0 35,8 45,2 100 635

Erojen tilastollinen merkitsevyys χ2 -testin p-arvojen mukaan: n.s. ei merkitsevä, * p<0,05, 
** p<0,01, *** p<0,001.

Tulokset havainnollistavat myös yhteyden mielialamuutosten ja talou-
dellisen tyytyväisyyden muutosten välillä. Heillä, joilla koronapandemia 
oli heikentänyt mielialaa, myös taloudellinen tyytyväisyys oli heikentynyt 
seurannan aikana useammin (24 prosentilla) kuin heillä, joilla pandemia 
ei vaikuttanut mielialaan (18 prosentilla). Osin tämä voi selittyä korona-
pandemian vaikutuksilla toimeentuloon, sillä 77 prosentilla heistä, joilla 
koronapandemia oli heikentänyt toimeentuloa, vastasi koronapandemian 
heikentäneen myös mielialaa (ei ole esitetty taulukossa).
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5 Yhteenveto ja pohdinta

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 63–85-vuotiaiden vanhuuseläkeläisten 
toimeentulokokemusten muutosta ja pysyvyyttä vuosien 2017 ja 2020 
välillä. Tarkastelu perustui suomalaisittain harvinaiseen seuranta-aineis-
toon, jonka Eläketurvakeskus keräsi osana kyseisinä vuosina toteutettuja 
Eläkkeensaajien toimeentulo ja taloudellinen hyvinvointi -kyselytutkimuk-
sia. Aineisto mahdollisti ensimmäistä kertaa subjektiivisten toimeentu-
lokokemusten tutkimisen siten, että niistä on tietoa edustavalta joukolta 
vanhuuseläkeläisiä kahdelta ajankohdalta. Tiedolle taloudellisen tilanteen 
muutoksista ja pysyvyydestä on tarvetta, sillä yhteen ajankohtaan perus-
tuva tieto ei välttämättä kuvaa toimeentulon tasoa pidemmällä aikavälillä 
ja sillä on merkitystä, mikäli samat ihmiset kokevat vaikeuksia vuodesta 
toiseen. Eläkkeellä voidaan myös olla pitkä aika, eikä eläkeläisillä ole 
samanlaisia mahdollisuuksia kuin nuoremmilla ikäryhmillä oman taloudel-
lisen tilanteensa parantamiseen.

Tutkimuksessa luotiin kuva siitä, kuinka pysyviä kokemukset taloudelli-
sesta tilanteesta ovat, kuinka yleisiä ja suuria muutokset ovat ja minkälai-
sia eroja eläkeläisryhmien välillä on. Tarkastelu kohdistui sellaisiin talou-
dellisen hyvinvoinnin osa-alueisiin, joista oli saatavilla yhdenmukaisella 
tavalla kerättyä tietoa molemmilta kyselyn ajankohdilta. Tällaisia kysy-
myksiä olivat kokemukset taloudellisesta tyytyväisyydestä, tulojen riittä-
vyydestä tavanomaisiin ja asumis- ja terveydenhoitoon liittyviin menoi-
hin ja rahan jääminen jäljelle välttämättömien menojen jälkeen. Huomio 
kiinnitettiin erityisesti koettujen toimeentulovaikeuksien pitkittymiseen. 
Lisäksi tarkasteltiin koronapandemian vaikutusten yhteyttä taloudelliseen 
tyytyväisyyteen.

5.1 Keskeiset tulokset
Vanhuuseläkeläisten kokemukset taloudellisesta tilanteestansa kehittyivät 
myönteisesti vuosien 2017 ja 2020 välisenä aikana. Pääosin toimeentulon 
koettiin parantuneen hieman. Taloudellinen tyytyväisyys parantui hieman 
ja tavanomaisten-, asumis- ja terveysmenojen kattaminen joko helpottui 
entisestään tai kattamiseen liittyvät vaikeudet lieventyivät jonkin verran. 
Myös hieman useammalle jäi rahaa yli välttämättömien menojen jälkeen.
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Tulokset myös havainnollistavat toimeentulokokemusten pysyvyyttä ja 
tiettyihin taustatekijöihin liittyviä eroja vanhuuseläkeläisten välillä. Kun 
kysymyksiä tulojen riittämisestä tavanomaisiin, asumis- ja terveysmenoi-
hin tarkasteltiin niin, että eläkeläiset oli luokiteltu jonkinasteista vaikeutta 
ja jonkinasteista helppoutta kokeviin, korostui vastauksissa kokemusten 
pysyminen samanlaisena tutkimusjakson aikana. Molempina vuosina 
vaikeuksia tavanomaisissa menoissa koki 23 prosenttia, terveysmenoissa 
15 prosenttia ja asumismenoissa 12 prosenttia. Vastaavasti 18 prosen-
tille kaikista vastaajista ei jäänyt rahaa välttämättömien menojen jälkeen 
kumpanakaan vuonna. Tällaisten toistuvien kokemusten voidaan katsoa 
kertovan vaikeuksien pitkittymisestä. Tulosten perusteella vaikeuksien 
pitkittyminen oli keskimääräistä yleisempää pienempituloisilla, vuokralla 
asuvilla, terveytensä huonoksi kokevilla ja yksin asuvilla. Näissä ryhmissä 
vaikeudet painottuivat edelleen hienoisesti tiettyihin toimeentulon osa-alu-
eisiin. Esimerkiksi vuokralla asuvista jopa puolella oli pitkittyneitä vaikeuk-
sia saada rahat riittämään tavanomaisiin menoihin ja terveydentilansa 
huonoksi kokevista 39 prosentilla oli vaikeuksia saada tulot riittämään 
terveysmenoihin.

Vanhuuseläkeläisillä, jotka kokevat taloudellisia vaikeuksia, vaikeuksien 
pysyvyys näyttää olevan melko yleistä. Pitkittyneitä vaikeuksia tai mata-
laa taloudellista tyytyväisyyttä koki vuonna 2020 kysymyksestä riippuen 
edelleen 54–60 prosenttia niitä vuonna 2017 kokeneista. Selkeimmin 
heikomman taloudellisen tilanteen pitkittyminen yhdistyi pienempiin tuloi-
hin. Pienempituloisilla näyttää olevan kaikista heikoimmat mahdollisuudet 
päästä eroon koetuista toimeentulovaikeuksista.

Suurin osa kaikista vastaajista koki taloudellisen tilanteensa pysyväm-
min hyväksi. Tavanomaisissa menoissa 58 prosenttia, terveysmenoissa 
69 prosenttia ja asumismenoissa 74 prosenttia koki menojen kattami-
sen helpoksi ja 66 prosentille jäi rahaa välttämättömien menojen jälkeen 
molempina vuosina. Toimeentulonsa koki pysyvämmin helpoksi suurem-
pituloiset, omistusasunnossa asuvat, terveytensä hyväksi kokevat ja 
vähintään kahden hengen kotitalouksissa asuvat kaikkien tarkastelluiden 
toimeentulon osa-alueiden suhteen.

Vaikka yleisesti vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemukset kehittyi-
vät myönteisesti, myös päinvastaista kehitystä tapahtui. Esimerkiksi 
kaikista vastaajista 46 prosenttia antoi taloudelliselle tyytyväisyydelleen 
korkeamman ja 21 prosenttia matalamman arvion vuonna 2020 kuin 
vuonna 2017. Muutosta havaittiin yleisemmin heikommin taloudellisesti 
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toimeentulevissa ryhmissä, mikä liittyy osaksi siihen, että paremmin 
toimeentulevilla kokemukset toimeentulosta pysyivät useammin hyvänä. 
Näiden ryhmien välillä oli myös jonkin verran eroja muutoksen suunnassa. 
Huonoksi terveytensä kokevilla taloudellinen tyytyväisyys parantui (55 
prosentilla) ja vuokralla asuvilla tyytyväisyys heikentyi muita useammin 
(28 prosentilla). Yksin asuvilla taloudellinen tyytyväisyys sekä parantui että 
heikentyi hieman muita useammin.

Subjektiivisten toimeentulokokemusten seurantatarkastelu luo eläkeläis-
ten toimeentulosta pitkälti samanlaisen kuvan – sekä toimeentulon tasosta 
että eläkeläisryhmien välisistä eroista – kuin mitä on aiemmin havaittu 
poikkileikkaustarkasteluissa (Ahonen ym. 2018; Ahonen ym. 2019; 
Palomäki ym. 2021). Kuitenkin sukupuolta ja ikää koskevissa tuloksissa on 
eroja. Naiset kokivat miehiä useammin molempina kyselyvuosina vaikeuk-
sia kattaa tavanomaisia ja terveyteen liittyviä menoja, mutta toisaalta 
heillä taloudellinen tyytyväisyys parantui miehiä useammin. Lisäksi naisilla 
oli miehiä enemmän vuosien välistä vaihtelua rahan jäämisessä yli välttä-
mättömien menojen. Sukupuolta koskevat havainnot ovat mielenkiintoisia, 
koska ne nostavat ensimmäistä kertaa esille naisten ja miesten välisen 
eron koetussa toimeentulossa. Vaikka naisten toimeentulo on monella 
objektiivisella mittarilla miehiä heikompaa (Rantala & Riihelä 2016), ei 
naisten miehiä heikompi taloudellinen asema ole heijastunut toimeentulo-
kokemuksiin poikkileikkausasetelmaan perustuvissa tutkimuksissa.

Toimeentulokokemuksissa ei juurikaan havaittu eroja ikäryhmien välillä. 
Vanhimmassa ikäryhmässä koettiin ainoastaan terveysmenojen kattami-
sessa vaikeuksia nuorempia ikäryhmiä useammin molempina vuosina. Ikää 
koskeva havainto poikkeaa poikkileikkausaineistojen tuloksista, joissa 
vanhempi ikä on yhdistynyt vähäisimpiin koettuihin vaikeuksiin (Litwin & 
Sapir 2009; Ahonen ym. 2019; Palomäki ym. 2021). Ikääntymistä ja koet-
tua toimeentuloa selvittäviä seurantatutkimuksia on vähäisemmin, mutta 
esimerkiksi Berthoud ym. (2009) ovat havainneet Isoa-Britanniaa koske-
vassa tutkimuksessaan kokemusten yleisemmästä taloudellisesta niukkuu-
desta vähentyvän ikääntymisen myötä. Sekä sukupuoli että ikä ovat teki-
jöitä, joiden yhteyksistä koettuun toimeentuloon tarvitaan lisää tutkimusta 
pidemmillä seurantajaksoilla.

Tulosten perusteella koronapandemia heikensi taloudellista tyytyväisyyttä 
vuoden 2020 syksyyn mennessä useammin niillä, kenellä pandemia oli 
heikentänyt toimeentuloa tai mielialaa. Kuitenkin vain pienellä osuudella 
vanhuuseläkeläisiä koronapandemia oli heikentänyt toimeentuloa, joten 



 Seurantatutkimus vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemuksista 2017–2020      53

sen vaikutus taloudelliseen tyytyväisyyteen on kaikki vanhuuseläkeläiset 
huomioiden melko pieni. Tulokset viittaavat siihen, että ilman koronapan-
demiaa vielä hieman useamman vanhuuseläkeläisen taloudellinen tyyty-
väisyys olisi kasvanut vuosien 2017 ja 2020 välillä.

5.2 Aineistoon ja menetelmiin liittyviä huomioita
Tässä tutkimuksessa hyödynnetty seuranta-aineisto perustui kyselytutki-
muksiin kahdelta ajankohdalta. Tämä asettaa joitain haasteita tutkimus-
tulosten yleistämiselle. Kahdella mittauspisteellä ei voi huomioida yleistä 
toimeentulokokemuksiin liittyvää vuositason vaihtelua tai erotella mittaus-
virheiden tuottamaa harhaa aidoista muutoksista.2 Tutkimuksen tuloksia 
tulee arvioida siten, että ne kuvaavat ennen kaikkea vuosien 2017 ja 2020 
välillä tapahtuneita toimeentulokokemusten muutoksia ja pysyvyyttä kyse-
lyyn molempina vuosina vastanneilla. Useampia mittausajankohtia sisäl-
tävän aineiston avulla olisi mahdollista pyrkiä toisintamaan tämän tutki-
muksen havainnot sekä ottamaan huomioon tekijöitä, joiden rooli jäi nyt 
katveeseen (esimerkiksi satunnaisvaihtelu vuosien välillä). Yleisesti ottaen 
tässä tutkimuksessa saadut tulokset vanhuuseläkeläisten toimeentuloko-
kemusten parantumisesta ovat kuitenkin yhdenmukaisia toisistaan riippu-
mattomiin satunnaisotoksiin perustuneisiin havaintoihin vuosien 2017 ja 
2020 välisestä kehityksestä (ks. Palomäki ym. 2021).

Pitkittäisaineistoilla on mahdollista tutkia, miten muutokset elämän 
eri osa-alueilla selittävät muutoksia taloudellisessa hyvinvoinnissa. 
Aiemmassa kirjallisuudessa on kauan korostettu tällaisten muutosten 
tai tapahtumien köyhyysvaikutusten selvittämistä (esim. Bane & Ellwood 
1986; Cellini ym. 2008). Tähän tarkoitukseen tämän tutkimuksen kaksi 
mittausajankohtaa (2017 ja 2020) on vähän, ottaen huomioon kyselyiden 
otoskoon ja sen, miten tyypillisiä osa toimeentulokokemuksiin vaikutta-
vista tapahtumista on vanhuuseläkeläisillä (esimerkiksi muutokset asun-
non hallintasuhteessa tai kotitalouden jäsenten lukumäärässä). Kaksi 
mittauspistettä asettaa myös muita rajoitteita tutkimuksen analyysitavoille. 
Esimerkiksi taloudellisten vaikeuksien uusiutumista – eli sitä, kuinka 
monella vaikeudet uusiutuvat sen jälkeen, kun vaikeudet olivat helpotta-
neet – ei voi tutkia vain kahden mittauspisteen avulla.

2 Mittausvirhe viittaa mittaustuloksen ja oikean arvon erotukseen. Käsite kattaa niin syste-
maattiset kuin satunnaisetkin virheet.
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Yleisesti ottaen tuloksiimme ovat vaikuttaneet tavanomaiset pitkittäis-
tutkimuksiin sekä kyselytutkimuksiin liittyvät haasteet. Kyselyyn vastaa-
matta jättäminen sekä vastaajien poistuminen kesken pitkittäisseurannan 
(attritio) vaikuttavat siihen, keitä on mukana aineistossa. Tutkimuksessa 
on kuitenkin pyritty korjaamaan näitä haasteita painokertoimien avulla. 
Lisäksi tiedetään, että esimerkiksi kaikista huono-osaisimmat vastaavat 
vain harvoin tämänkaltaisiin kyselyihin. Myös pitkittäisseurannan aikana 
tapahtuva vakava sairastuminen tai kuolleisuus voi vaikuttaa tuloksiin, 
mikäli ne ovat yhteydessä koettuun taloudelliseen tilanteeseen.

Tutkimuksen perusteella ei voida sanoa kovinkaan tarkasti, kuinka pitkään 
vanhuuseläkeläiset kokevat taloudellisia vaikeuksia. Ensinnäkään ei ole 
tietoa siitä, kuinka kauan vanhuuseläkeläiset olivat kokeneet taloudellisia 
vaikeuksia ensimmäisen kyselyn kohdalla eli vuonna 2017. Lisäksi meillä 
ei ole tietoa vuosien 2018 ja 2019 tilanteesta. Yleisesti ottaen kuitenkin 
tiedetään, että keskimäärin muutokset tuloissa eläkkeelle siirtymisen 
jälkeen ovat melko pieniä (esim. Rantala 2014). Täten voidaan olettaa, että 
tämän tutkimuksen tulokset kertovat melko hyvin taloudellisten vaikeuk-
sien pitkittymisen yleisyydestä vanhuuseläkeläisillä.

5.3 Keskustelu
Tutkimuksen tuloksista nousi esille kolme keskeistä havaintoa. Ensiksi 
vuosien 2017 ja 2020 välillä oli enemmän niitä, keiden kokemus taloudel-
lista tilanteesta oli parantunut kuin niitä, joilla tilanne oli heikentynyt. On 
kuitenkin huomionarvoista, että osa vanhuuseläkeikäisistä koki taloudel-
lisen tilanteen heikentyneen vastoin yleistä kehityksen suuntaa. Toiseksi 
toimeentulon kokeminen helpoksi tai vaikeaksi oli melko pysyvää ja eläke-
läisryhmien välillä oli johdonmukaisia eroja siinä, koettiinko toimeentulo 
helpoksi vai vaikeaksi. Pitkittyneitä toimeentulovaikeuksia kokivat erityi-
sesti heikommassa taloudellisessa asemassa olevat. Kolmanneksi tulok-
set havainnollistavat myös, että keskimäärin heikommin toimeentulevilla 
ryhmillä muutokset toimeentulokokemuksissa olivat melko tyypillisiä. Tämä 
liittyy osin siihen, että paremmin toimeentulevilla kokemukset toimeentu-
losta pysyivät useammin hyvänä.

Se, että heikommin toimeentulevilla havaittiin useammin muutoksia 
koetussa toimeentulossa, voi kertoa paremmin toimeentulevia kapeam-
masta taloudellisesta liikkumavarasta. Toimeentuloon vaikuttavat asiat 
voivat esimerkiksi pienempituloisilla ja terveysongelmia kokevilla heijastua 
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selkeämmin koettuun toimeentuloon kuin eläkeläisillä, joilla taloudellista 
liikkumavaraa on enemmän. Tällaisia toimeentuloon heijastuvia asioita 
voivat olla muun muassa muutokset tavanomaisten menojen, asumisen, 
terveydenhoidon ja muiden palveluiden kustannuksissa. Myös suurem-
milla ja odottamattomilla menoilla, kuten remonttitarpeilla, voi olla 
heikommassa taloudellisessa asemassa oleville pitkäkantoisia seurauk-
sia. Toisaalta toimeentuloon voi heijastua myös myönteiset muutokset, 
kuten pienetkin eläkkeiden korotukset, joita toteutettiin kansan- ja takuu-
eläkkeeseen vuoden 2020 alussa, terveysongelmien helpottumisesta 
johtuva menojen väheneminen tai velkojen takaisinmaksun päättyminen. 
Korkeampituloisilla tällaiset muutokset eivät suuremman taloudellisen liik-
kumavaran vuoksi välttämättä näy kokemuksissa yhtä nopeasti.

Seurantatutkimuksemme tuo myös esiin aiemman elämänkulun merkityk-
sen eläkeajan subjektiivisille toimeentulokokemuksille. Työikäisenä karttu-
neita suurempia eläketuloja, omistusasumista ja hyvää terveyttä voidaan 
pitää resursseina, jotka yhdistyvät sekä korkeampaan että pysyvämpään 
taloudelliseen hyvinvointiin eläkeaikana. Tästä huolimatta tulokset välittä-
vät myös heikommassa taloudellisessa asemassa olevien kannalta lohdut-
tavan viestin: kokemus toimeentulon vaikeudesta ei ole kiveen hakattu 
ja vaikeudet voivat myös helpottua. Huomio koskee luonnollisesti myös 
paremmin toimeentulevia. Heikommin toimeentulevat ryhmät ovat kuiten-
kin yliedustettuina pitkittyneitä vaikeuksia kokevissa, minkä vuoksi näiden 
ryhmien toimeentuloa tulisi tarkastella säännönmukaisesti.

Tämä kahta ajankohtaa tarkasteleva tutkimus osoittaa tarpeen seurantatut-
kimuksille, jotka hyödyntävät vielä pidempää seuranta-aikaa. Eläkeikäisten 
subjektiivisten toimeentulokokemusten tiedetään lisäksi muodostu-
van suhteessa siihen, millaisena oma toimeentulo nähdään verrattuna 
muihin eläkeläisiin (Palomäki, 2018). Vuonna 2017 julkisuudessa käytiin 
runsaasti keskustelua eläkkeiden indeksoinnista, mikä saattoi heijastua 
vuoden 2017 kyselyn tuloksiin heikompina toimeentuloarvioina. Tällainen 
mahdollisesti poikkeuksellisen matala lähtötaso saattaa entisestään 
korostaa havaittua myönteistä kehitystä. Pidemmän seuranta-ajan avulla 
olisi mahdollista paremmin arvioida myös ympäröivässä yhteiskunnassa 
meneillään olevien keskusteluiden ja tapahtumien, kuten esimerkiksi 
vuoden 2022 aikana nousseen inflaation, merkitystä eläkeläisten subjek-
tiivisissa toimeentulokokemuksissa. Jatkokysymyksiksi nousevat myös 
erilaisten elämänkulkuun liittyvien muutosten vaikutukset koettuun talou-
delliseen hyvinvointiin ja laajemmin taloudellisen hyvinvoinnin vaikutus 
yleisempään elämään tyytyväisyyteen.
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Liitteet

Liitekuvio 1.
Lääkemenojen kattaminen vuosina 2017 ja 2020, %.

0 5 10 15 20 25 30 35 %

Erittäin
vaikeaa

Vaikeaa

Hieman
vaikeaa

Melko 
helppoa

Helppoa

En käytä
rahaa tähän

Erittäin
helppoa

2017
2020

1,4
0,7

4,6
3,5

17,1
14,3

27,4
24,1

28,8
30,4

23,8
15,2

5,6
3,3

Liitetaulukko 1.
Asumismenojen kattaminen vuonna 2020 vuoden 2017 tilanteen mukaan, % & n.

2020

2017 Erittäin  
vaikeaa Vaikeaa Hieman  

vaikeaa
Melko  

helppoa Helppoa Erittäin  
helppoa

En  
käytä  
rahaa  
tähän

Kaikki n

Erittäin  
vaikeaa 0,0 36,3 55,0 8,7 0,0 0,0 0,0 100 11

Vaikeaa 7,3 23,3 38,5 19,0 9,9 0,0 1,9 100 56

Hieman  
vaikeaa 0,0 8,2 40,2 33,1 11,6 2,5 4,5 100 229

Melko  
helppoa 0,0 1,1 10,3 43,4 35,0 7,0 3,4 100 431

Helppoa 0,0 0,2 1,0 17,8 44,7 32,3 3,9 100 395

Erittäin  
helppoa 0,0 0,0 0,5 4,3 22,1 71,0 2,1 100 191

En käytä  
rahaa tähän 0,0 0,0 2,9 22,8 23,3 6,5 44,5 100 34

Kaikki 0,8 4,2 17,2 32,3 29,1 14,0 2,4 100 1347
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Liitetaulukko 2.
Terveydenhoitomenojen kattaminen vuonna 2020 vuoden 2017 tilanteen mukaan, 
% & n.

2020

2017 Erittäin  
vaikeaa Vaikeaa Hieman  

vaikeaa
Melko  

helppoa Helppoa Erittäin  
helppoa

En  
käytä  
rahaa  
tähän

Kaikki n

Erittäin  
vaikeaa 32,0 24,1 35,0 8,8 0,0 0,0 0,0 100 21

Vaikeaa 8,6 22,7 42,2 15,5 9,4 0,0 1,6 100 77

Hieman  
vaikeaa 2,3 8,9 39,3 30,7 15,1 2,5 1,2 100 247

Melko  
helppoa 0,5 1,7 13,3 42,9 30,5 8,1 3,1 100 393

Helppoa 0,0 0,0 2,9 18,7 48,4 29,5 0,5 100 400

Erittäin  
helppoa 0,0 0,0 1,5 5,5 28,6 63,6 0,9 100 195

En käytä  
rahaa tähän 0,0 3,2 10,9 2,4 26,0 41,7 15,7 100 33

Kaikki 1,6 5,9 18,2 28,7 28,9 14,1 2,6 100 1366

Liitetaulukko 3.
Lääkemenojen kattaminen vuonna 2020 vuoden 2017 tilanteen mukaan, % & n.

2020

2017 Erittäin  
vaikeaa Vaikeaa Hieman  

vaikeaa
Melko  

helppoa Helppoa Erittäin  
helppoa

En  
käytä  
rahaa  
tähän

Kaikki n

Erittäin  
vaikeaa 21,5 27,9 39,0 0,0 6,1 0,0 5,5 100 18

Vaikeaa 4,0 20,6 44,2 22,8 4,6 0,0 3,7 100 60

Hieman  
vaikeaa 1,5 9,4 40,7 32,7 11,6 2,5 1,7 100 230

Melko  
helppoa 0,0 0,5 11,3 42,3 36,1 9,3 0,5 100 376

Helppoa 0,0 0,0 3,5 17,0 47,3 31,1 1,1 100 397

Erittäin  
helppoa 0,0 0,0 1,5 1,9 24,2 69,2 3,2 100 209

En käytä  
rahaa tähän 0,0 0,0 1,2 11,9 26,6 30,3 30,0 100 73

Kaikki 1,4 4,6 17,1 27,4 28,8 15,1 5,6 100 1363
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Liitetaulukko 4.
Lääkemenojen kattaminen vuosina 2017 ja 2020 taustatekijöiden mukaan, %.

Vaikeaa  
molempina  

vuosina

Muuttui 
vaikeaksi

Muuttui 
helpoksi

Helppoa 
molempina  

vuosina
 Kaikki

Kaikki 13,2 4,5 9,9 72,5 100
Sukupuoli (ns.) 
Mies 11,2 4,1 9,2 75,5 100
Nainen 14,9 4,8 10,4 69,9 100
Ikä (***)
63–68 10,1 3,7 8,7 77,5 100
69–74 13,0 5,3 8,8 73,0 100
75+ 19,0 4,8 13,5 62,8 100
Kotitalouden koko (***) 
Yksi 20,3 5,4 10,6 63,7 100
Kaksi tai useampi 10,0 4,0 9,5 76,5 100
Kotitalouden tulot €/kk (***) 
Alle 1 500 28,4 7,2 16,1 48,3 100
1 500–1999 10,9 4,9 12,4 71,9 100
2000– 2,5 1,8 2,8 93,0 100
Asunnon hallintasuhde (***) 
Omistus 9,8 4,0 8,4 77,8 100
Vuokra 30,5 8,3 16,8 44,4 100
Muu 22,6 2,5 15,0 59,9 100
Kokemus terveydestä (***) 
Hyvä/melko hyvä 5,0 3,1 6,4 85,5 100
Kohtalainen 17,9 6,8 12,2 63,1 100
Huono/melko huono 37,3 3,6 19,0 40,1 100

Erot taustamuuttujittain on laskettu “vaikeaa molempina vuosina” versus “muut” khiin ne-
liö -testillä.  
n.s. ei merkitsevä, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.  
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Liitetaulukko 5.
Lääkemenojen kattaminen vuonna 2020 niillä vanhuuseläkkeensaajilla, jotka  
kokivat lääkemenojen kattamisen vähintään hieman vaikeaksi vuonna 2017, % 
(n=308).

 Vaikeaa 2020 Helppoa 2020  Kaikki
Kaikki 57,2 42,8 100
Sukupuoli (ns.) 
Mies 54,9 45,1 100
Nainen 58,8 41,2 100
Ikä (ns.) 
63–68 53,8 46,2 100
69–74 59,7 40,3 100
75+ 58,5 41,5 100
Kotitalouden koko (*)
Yksi 65,6 34,4 100
Kaksi tai useampi 51,1 48,9 100
Kotitalouden tulot (skaalattu) (*) 
Alle 1 500 63,8 36,2 100
1 500–1999 46,8 53,2 100
2000– 47,0 53,0 100
Asunnon hallintasuhde (ns.) 
Omistus 53,7 46,3 100
Vuokra 64,5 35,5 100
Muu 60,1 39,9 100
Kokemus terveydestä (*)
Hyvä/melko hyvä 43,8 56,2 100
Kohtalainen 59,5 40,5 100
Huono/melko huono 66,2 33,8 100

Erot taustamuuttujittain on laskettu khiin neliö -testillä.  
n.s. ei merkitsevä, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.
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