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Tutkimus sisältää monipuolisen ja ajantasaisen kuvan eläkeläisten toimeentulosta ja kehi
tyksestä kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolla. Toimeentuloa mitataan toimeentulotutki
muksessa vakiintuneilla tavoilla: käytettävissä olevilla tuloilla, kulutuksella, varallisuudella, 
toimeentulokokemuksilla ja vakavalla aineellisella puutteella. Eläkeläisten toimeentuloa 
arvioidaan lisäksi kansainvälisestä vertailevasta näkökulmasta. Aineistoina käytetään Eläke
turvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen Suomen eläkkeensaajien yhteistilastorekisteriä, 
Tilastokeskuksen tulonjakoaineistoa, kulutus ja varallisuustutkimusta sekä Euro statin 
tulo ja elinoloaineistoa. 

Eläkeläisten määrä noussut 

Vuonna 2015 Suomessa asui yli 1,4 miljoonaa eläkeläistä. Tarkastelujakson aikana elä
keläisten määrä on kasvanut liki 300 000:lla. Vuodesta 1995 vuoteen 2015 eläkeläisten 
väestöosuus on noussut 27,7 prosentista 31,5 prosenttiin. 

Vanhuuseläkkeestä on tullut hallitsevampi eläkelaji suurten ikäluokkien saavuttaessa 
eläkeiän ja elinajan pidentymisen sekä varhaiseläkkeisiin tehtyjen uudistusten myötä. Van
huuseläkkeellä olevien määrä on noussut 800 000:sta 1,2 miljoonaan ja vuonna 2015 he 
muodostivat 85 prosenttia eläkeläisistä. Samalla varhaiseläkelajien merkitys on pienentynyt. 
Tarkastelujaksolla varhaiseläkeläisten määrä on vähentynyt yli 100 000:lla. 

Työeläkkeen merkitys on tarkastelujaksolla myös kasvanut. Aiempaa suurempi määrä 
eläkeläisistä saa vain työeläkettä ja työeläkkeen osuus kokonaiseläkkeestä on noussut. 
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Vastaavasti kansaneläkkeen merkitys on pienentynyt. Eläkeläisten joukon rakenteellinen 
muutos johtuu työeläkejärjestelmän kypsymisestä ja kansaneläkkeen muuttamisesta koko
naan työeläkevähenteiseksi. 

Eläkeläisten toimeentulo kehittynyt myönteisesti – keskieläke, tulot, 
kulutus ja varallisuus kasvaneet 

Kahdenkymmenen vuoden aikana keskimääräinen kokonaiseläke on noussut reaalisesti 
36 prosenttia. Eläkeläisten joukossa tapahtunut rakenteellinen muutos selittää suurelta osin 
keskimääräisen kokonaiseläkkeen kasvua. Tämä on seu rausta paitsi työeläkejärjestelmän 
täysistä karttumisajoista sekä työurien pidentymisestä myös siitä, että vanhuuseläkkeellä 
olevien joukosta on poistunut pienituloisia henkilöitä, joiden kokonaiseläkkeestä kansan
eläke on muodostanut isomman osan. 

Eläkeläisten käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden on vuodesta 1995 vuoteen 2014 
kasvanut reaalisesti 48 prosenttia. Bruttotuloista eniten on noussut työeläkkeen määrä. 
Eläkkeet muodostavat edelleen merkittävän osan eläkeläisten bruttotuloista, vuonna 2014 
osuus oli 62 prosenttia.

Myös kulutusmenoilla mitattuna eläkeläisten toimeentulo on parantunut. Vuodesta 1995 
vuoteen 2012 eläkeläiskotitalouksien kulutusmenot ovat nousseet reaalisesti 45 prosenttia. 
Koko tarkastelujakson ajan eläkeläiskotitaloudet kuluttivat tuloistaan pienemmän osan kuin 
töissä olevat tai muut ammatissa toimimattomat kotitaloudet. Toisin sanoen eläkeläiset 
säästävät muita enemmän. Säästämisaste on pysynyt samana koko tarkasteluajan. 

Niin ikään eläkeläistalouksien varallisuus on kasvanut tarkasteluajanjaksolla. Vuodesta 1994 
vuoteen 2013 eläkeläiskotitalouksien nettovarallisuus on noussut hieman yli kaksinkertai
seksi, kun palkansaajakotitalouksissa varallisuus kasvoi vajaa kaksinkertaiseksi. Eläkeläis
kotitalouksien nettovarallisuus on ollut koko tarkastelujakson palkansaajia korkeampi. 
Vuonna 2013 se oli noin puolet korkeampi. 

Eläketulo kehittynyt eläkeaikanakin myönteisesti

Valtaosa eläkeläisten keskimääräisestä kokonaiseläkkeen noususta selittyy rakenteellisella 
muutoksella, mutta eläkkeiden kehitykseen vaikuttavat myös muutokset eläkeaikana. Mak
sussa olevia eläkkeitä korotetaan indeksien perusteella. Työeläkeindeksi nousi tarkastelu
jaksolla reaalisesti seitsemän prosenttia ja kansaneläkeindeksi, kansaneläkkeisiin tehdyt 
tasokorotukset huomioon ottaen, yhdeksän prosenttia. 

Eläkeaikaista tulokehitystä tutkittiin seuraamalla vuonna 1995 vanhuuseläkkeelle siirty
neiden kokonaiseläkkeen kehitystä vuoteen 2015. Koko seurannan ajan mukana olleiden 
ryhmässä keskimääräinen kokonaiseläke nousi reaalisesti 21 prosenttia. Indeksikorotusten 
lisäksi kokonaiseläke voi eläkeaikana nousta myös muista syistä, kuten lesken tai takuu
eläkkeen saamisen seurauksena. 
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Eläkeläisten suhteellinen asema palkansaajiin säilynyt

Keskimääräisen kokonaiseläkkeen taso suhteessa keskiansioihin on ollut koko tarkastelu
jakson noin 50 prosenttia. Eläkkeellä olevien asema suhteessa työssä oleviin on pysynyt 
ajanjaksolla samanlaisena myös käytettävissä olevan tulon ja kulutuksen osalta. Suhteessa 
ammatissa toimiviin eläkeläisten tulot ovat vaihdelleet 73–81 prosentin välillä. Koko väes
töön verrattuna eläkeläisten tulot ovat olleet 86–93 prosenttia. Eläkeläistalouksien kulutus 
oli tarkastelujaksolla noin kaksi kolmasosaa työssä olevien kulutuksesta. Suhteessa muihin 
ammatissa toimimattomiin eläkeläisten asema on selvästi parantunut. 

Kokonaisuudessaan toimeentuloerot eläkeläisten välillä pysyneet lähes 
ennallaan – ikäryhmien väliset erot kasvaneet ja sukupuolten välinen ero 
kaventunut

Eläkeläiset eivät ole toimeentulon tai sen kehityksen suhteen yhtenäinen ryhmä. Korkein 
keskimääräinen kokonaiseläke on 65–74vuotiailla. Tässä ikäryhmässä kokonaiseläke on 
tarkastelujaksolla myös kasvanut eniten samoin kuin käytettävissä olevat tulot ja kulutuskin. 
Ikäryhmään kuuluu paljon niitä, jotka ovat jääneet hiljattain eläkkeelle, tehneet pitkän työ
uran ja työskennelleet suuren osan työurastaan työeläkejärjestelmän voimassaolon aikana. 
Selvästi matalin keskimääräinen kokonaiseläke on alle 55vuotiailla työkyvyttömyyseläke
läisillä, joiden keskimääräinen kokonaiseläke ei ole myöskään noussut reaalisesti lainkaan 
kahdenkymmenen vuoden aikana. Suhteessa keskimääräiseen ansiotuloon työkyvyttömyys
eläkkeen taso on heikentynyt.

Sukupuolten välinen ero eläketasossa on sen sijaan kaventunut. Naisten kokonaiseläke on 
noussut miehiä enemmän. Vuonna 1995 naisten kokonaiseläke oli 73 prosenttia miesten 
eläkkeestä, vuonna 2015 osuus oli 78 prosenttia. Eron pienentyminen johtuu pääasiassa 
naisten työssäkäynnin lisääntymisestä ja sitä myötä työeläkkeen nopeammasta kasvusta 
naisilla. Tarkastelujakson aikana naisten osuus vain kansaneläkettä saavista on myös sel
västi alentunut. 

Eläkkeiden jakautumisessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta kahdenkymmenen vuo
den aikana. Kulutuksella mitattunakin eläkeläistalouksien keskinäiset erot ovat pysyneet 
ennallaan. Tuloerot eläkeläisväestössä ovat kuitenkin hienoisesti kasvaneet tarkastelujaksol
la. Muutos selittyy pitkälti ylimmän tulokymmenyksen omaisuustulojen kasvulla. Tuloerot 
eläkeläisten välillä ovat edelleen pienempiä kuin väestössä keskimäärin. 

Eläkeläisten pienituloisuus samalla tasolla kuin väestössä keskimäärin, 
toimeentulo heikointa alle 55-vuotiailla ja yksin asuvilla eläkeläisillä

Vuonna 2014 eläkeläisistä 12,8 prosenttia oli pienituloisia, kun pienituloisuusraja perustuu 
60 prosenttiin mediaanituloista. Pienituloisuus oli suunnilleen samalla tasolla kuin koko 
väestöllä. Kun pienituloisuusrajana käytetään 50 prosenttia mediaanituloista, eläkeläisten 
pienituloisuusaste oli neljä prosenttia vuonna 2014. Matalammalla rajalla eläkeläisten 
pienituloisuus on myös koko väestöä harvinaisempaa. 
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Käytettävissä olevilla tuloilla ja kulutuksella arvioituna heikoin toimeentulo on nuorimmilla 
eläkeläisillä. Vuonna 2014 alle 55vuotiaiden pienituloisuusaste oli 34 prosenttia. Tarkaste
lujakson aikana ikäryhmän pienituloisuusaste on kolminkertaistunut. Merkillepantavaa on, 
että alle 65vuotiaiden eläkeläisten pienituloisuusaste on noussut koko tarkasteluperiodin, 
kun taas vanhuuseläkeläisillä se ei ole kymmenen viime vuoden aikana kasvanut lainkaan. 
Nuorempien eläkeläisten heikentynyt asema ilmenee myös siinä, että aiempaa suurempi osa 
heistä saa eläketulonaan vain kansaneläkettä. 

Yksin asuvilla eläkeläisillä on selvästi korkeampi pienituloisuusriski kuin perheellisillä. Myös 
kulutuksella mitattuna yksin asuvien toimeentulo on perheellisiä heikompaa. Vuonna 2014 
yksin asuvista eläkeläisistä 27 prosenttia oli pienituloisia, kun perheellisillä tämä osuus 
oli vain kolme prosenttia. Alle 55vuotiaista yksin asuvista eläkeläisistä jopa 59 prosenttia 
oli pienituloisia vuonna 2014. Myös yksin asuvien 75 vuotta täyttäneiden pienituloisuus 
on yleistä. 75 vuotta täyttäneet yksinasuvat naiset muodostavat suurimman pienituloisten 
ryhmän eläkeläisistä.

Eläkeläisten taloudellinen asema EU-maiden keskitasoa parempi,
vakavaa aineellista puutetta tai toimeentulovaikeuksia koetaan Suomessa vähän 

Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisten eläkeikäisten toimeentulo on tuloja ja tulonjakoa 
kuvaavilla mittareilla eurooppalaisen keskitason tuntumassa. Eläkeikäisten ostovoima on 
Suomessa hieman EU:n keskiarvoa korkeampi ja se on hiukan parantunut suhteessa muihin 
EUmaihin vuosien 2004 ja 2013 välillä. Eläkeikäisten keskinäiset tuloerot ovat EUmaiden 
keskivertoa matalammat, mutta toisaalta eläkeikäisten suhteellinen tuloasema verrattuna 
työikäiseen väestöön on vähän eurooppalaista keskitasoa heikompi. Eläkeikäisten suhteel
linen köyhyysriski on Suomessa lähellä EU:n keskiarvoa, mutta ikääntyneiden, naisten ja 
yksinasuvien köyhyysriski on keskimääräistä korkeampi. 

Kokemusperäisillä mittareilla arvioituna eläkeikäisten toimeentulo on Suomessa selvästi 
EUkeskitasoa korkeampaa. Vakavaa aineellista puutetta tai vakavia toimeentulovaikeuksia 
koki Suomessa vuonna 2014 vain pari prosenttia vanhuuseläkeikäisestä väestöstä. Nämä 
kokemukset ovat entisestään vähentyneet vajaan kymmenen vuoden aikana. Toimeentulon 
moniulotteinen tarkastelu osoittaakin suomalaisten eläkeläisten taloudellisen aseman olevan 
keskimääräistä EUtasoa parempi.
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