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Ilmarinen kysyi taloudellisesta tilanteesta sekä 
työnteosta eläkkeellä ja noin 1 000 vastasi

Mikä tutkimus ja ketkä siihen vastasivat?

• Ilmarinen toteutti iAreena-seminaariin kyselytutkimuksen eläkeläisille jo 10. kerran.

– Kyselyssä selvitimme eläkeläisten taloudellista tilannetta ja työntekoa eläkkeellä.

– Kysyimme kolmelta vanhuuseläkkeelle jääneeltä ryhmältä: 2-3 kuukautta eläkkeellä olleet, yli vuoden 
eläkkeellä olleet ja yli 5 vuotta eläkkeellä olleet.

– Kyselyyn vastasi vuoden 2020 joulukuun aikana 1004 henkilöä ja vastausprosentti oli 42 %.

• Painotimme tuloksia, jotta ne vastaavat paremmin keskivertoeläkeläistä

– Kyselyyn vastanneet saivat eläkettä keskimäärin yli 2 300 euroa eläkettä, kun Suomessa asuvien 
vanhuuseläkkeelle siirtyneiden omaeläke oli noin 1 900 euroa vuonna 2019.

– Eläkkeen määrä on tärkeä työntekoon ja koettuun taloudelliseen tilaan vaikuttava tekijä, joten 
painotimme tuloksia eläkkeen määrän mukaan, jotta tulokset kuvaisivat keskivertoeläkeläistä.

– Painotuksen jälkeen tulokset kuvaavat hyvin suomalaisia yksityisen sektorin eläkkeen saajia.

Lähde: Tilasto Suomen eläkkeensaajista, Eläketurvakeskus 2020. Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021. 
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Yhteenveto tuloksista
Kyselytutkimukseen 

vastasi noin 1 000

Ilmarinen lähetti kyselyn kolmelle yhtä suurelle ryhmälle: 2-3 kuukautta, yli vuoden ja yli 5 vuotta 

vanhuuseläkkeellä olleet. Kyselyn sai yhteensä 2 400 henkilöä ja siihen vastasi 1 004. Vastaus-

prosentti oli 42 %. Vastauksia painotettiin, jotta pienituloisten vastaukset saivat todellisuutta 

vastaavan painoarvon. Tulokset kuvaavat suomalaisia yksityisen sektorin eläkeläisiä.

Eläkkeestä jää käteen 

475 euroa pakollisten 

menojen jälkeen

Eläkeläiset arvioivat toimeentulonsa kohtalaiseksi, mutta jopa joka toinen kokee, että eläke ei 

ole riittävä. Keskimääräisestä noin 1 800 euron eläkkeestä jää vastanneille käteen pakollisten 

menojen jälkeen 475 euroa oman arvionsa mukaan. Eläkkeestä käteen jäävä summa vaihtelee 

paljon eläkeläisten välillä. Joka toiselle vastaajalle eläkkeestä jää käteen alle 300 euroa ja noin 

joka yhdeksännelle ei jää eläkkeestä lainkaan ylimääräistä.

Kaksi kolmesta haluaa 

työskennellä eläkkeellä 

ja moni on näin tehnyt

Lähes kaksi kolmesta (63 %) haluaisi työskennellä eläkkeellä. Useimmat haluaisivat 

työskennellä osa-aikaisesti noin pari päivää viikossa. Suurin osa (60 %) kokisi jaksavansa 

ansiotyössä hyvin ja yli joka toinen (59 %) kokee, että työssäkäynti lisäisi hyvinvointia. Aina ei 

ole tarjolla sopivaa työtä tai voi olla muita esteitä. Siten lopulta 42 % on kertonut tehneensä 

ansiotöitä eläkkeellä. Tärkeimmät syyt ovat mielekäs tekeminen ja tulotason parantaminen.  

Työnteon lisäämiseksi 

tulisi muuttaa 

asenteita, verotusta ja 

työn tarjontaa

Työnteon esteet hajaantuvat ja lähes joka toinen ei koe, että olisi lainkaan esteitä. Keskeisimmät 

esteet ovat, että ei ole sopivaa työtä tarjolla, oma terveydentila ja haluttomuus tehdä ansiotöitä.

Vastaajat antoivat avointa palautetta mitä tulisi tehdä ikääntyneiden työnteon lisäämiseksi. 

Palautteiden perusteella tulisi ennen kaikkea muuttaa asenteita, verotusta ja työn tarjontaa. 

Asenteiden osalta eläkeläisten osaamista tulisi arvostaa ja luoda tapoja hyödyntää laajaa 

kokemusta paremmin. Verotuksen osalta moni toivoi parempaa kannustavuutta ansiotöihin 

eläkkeellä. Työn tarjonnan osalta moni ehdotti esimerkiksi työpankkeja eläkeläisille.

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021.

3



IL
M

A
R

IN
E

N

Kyselyn keskeiset 
tulokset
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Taustatietoa vastanneista

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021.
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Suurin osa on taloudellisesti 
varautunut eläkepäiviin myös itse

Ryhmien välillä 
oli eroja siinä, 
miten hyvin on 
itse varautunut 

eläkepäiviin.

Muita heikommin ovat 
varautuneet työttömänä 
eläkkeelle jääneet, alle 
1 400 euron eläkettä 

saavat ja yksinasuvat.

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021.
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Taloudellinen varautuminen eläkepäiviin on hyvällä 
tasolla, vaikka varautumattomuus on hieman noussut

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -tutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021. Mihin rahani riittävät -tutkimus (N = 647), Ilmarinen 2019. Mihin rahani riittävät -tutkimus (N = 551), Ilmarinen 2014.

7



IL
M

A
R

IN
E

N

Pakollisten menojen jälkeen eläkkeestä 
jää käteen alle 500 euroa

Naiset saavat 
pienempää eläkettä 

ja heille jää 
vähemmän rahaa 

käteen kuin miehillä.

Naisille jää käteen eläkkeestä 
noin 270 euroa vähemmän kuin 

miehille. Syitä ovat naisten 
pienempi eläke ja että naiset 

asuvat miehiä useammin yksin.

Lähde: Tilasto Suomen eläkkeensaajista, Eläketurvakeskus 2020. Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), 
Ilmarinen 2021. 
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Keskimääräinen eläke ja siitä 
vähennettävät pakolliset menot

Kyselyssä vastaajat 
arvioivat itse, mitä 

asioita kuuluu 
muihin pakollisiin 

menoihin.

1 800 euron eläkkeestä 
veroprosentti on noin 
20 %. Asuminen vie 

hieman yli kolmanneksen 
(37 %) nettoeläkkeestä.

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021.
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Noin joka toinen kokee, että eläke ei ole 
riittävä nyt eikä 15 vuoden päästä

Eläkeläisten oma 
asunto ja muu 

varallisuus 
helpottavat 

taloudellisia huolia.

Vaikka yli joka toinen kokee, 
että eläke ei ole riittävä, niin 

pienempi joukko on 
huolestunut taloudellisesta 

tilanteestaan. Osittain syynä 
on kertynyt varallisuus.

* = käänteinen asteikko.

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021.
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Huoli taloudellisesta tilanteesta on 
pysynyt ennallaan, vaikka yhä useampi 
kokee, että eläke ei riitä

Muutos vuodesta 
2019 ei ole niin 
suuri kuin luvut 

antavat ymmärtää.

Vuonna 2021 tuloksia 
painotettiin ensimmäisen 

kerran vastaamaan paremmin 
keskivertoeläkeläistä. Siten 
aiemmat tulokset eivät ole 

täysin vertailukelpoiset.

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -tutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021. Mihin rahani riittävät -tutkimus (N = 647), Ilmarinen 2019. 
Mihin rahani riittävät -tutkimus (N = 551), Ilmarinen 2014.
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Lähes kaksi kolmesta haluaisi 
tehdä ansiotyötä eläkkeellä

Useimmat 
haluaisivat 

työskennellä
osa-aikaisesti.

40 % vastanneista haluaisi 
tehdä ansiotyötä eläkkeellä 
2-19 tuntia viikossa. Myös 

tilastojen valossa työskentely 
eläkkeellä on usein 

osavuotista ja osa-aikaista.

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021.
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Työtä halutaan tehdä, koska se on 
mielekästä ja parantaa tulotasoa

Miehet haluavat 
mielekästä 

tekemistä ja 
naiset parantaa 

tulotasoaan.

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021.
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Tulotason parantamiseksi 
töitä tekisivät naisten lisäksi 

erityisesti työttömät ja 
yksinasuvat, kun taas 

mielekkään tekemisen vuoksi 
töitä tekisivät erityisesti 
ylemmät toimihenkilöt.
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Ei ole selkeää yksittäistä syytä, mitkä estävät 
tekemästä ansiotyötä eläkkeellä

Mitkä asiat estävät sinua tekemästä ansiotyötä eläkkeellä?

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021.
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Suurin osa tuntisi jaksavansa työelämässä hyvin ja 
suurimmalle osalle työssäkäynti lisäisi hyvinvointia

* = käänteinen asteikko.

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021.
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Suurin osa vastanneista kokisi 
jaksavansa työelämässä hyvin

Yhä useampi jatkoi 
töissä pidempään 

saadakseen 
suuremman 

eläkkeen.

Yksi syy työskennellä 
pidempään voi olla 

elinaikakerroin, jonka 
taloudellinen kannustin-

vaikutus oli nyt merkittävämpi 
kuin pari vuotta sitten.

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -tutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021. Mihin rahani riittävät -tutkimus (N = 647), Ilmarinen 2019. 
Mihin rahani riittävät -tutkimus (N = 551), Ilmarinen 2014.
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Sanapilvi avopalautteesta, miten iäkkäiden työn 
tekemistä voisi edistää

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021.
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Palautteiden perusteella kolme asiaa tulisi 
muuttaa: asenne, verotus ja työn saaminen
Asenne tulisi olla 

arvostavampaa 

Ammattitaidon väheksyntä on loukkaavaa ja murentaa lopulta työmotivaation. Ikärasismi vaivaa koko 

suomalaista yhteiskuntaa ihan joka tasolla.

Hyväksymällä myös eläkeikäiset työyhteisöön ja arvostamalla heidän osaamistaan ja laajaa 

kokemustaan työelämästä.

Iäkkäiden vielä työssä olevien työn mielekkyyttä ja samalla jaksamista voisi edistää pehmeällä 

siirtymällä eläkkeelle. Esimerkiksi  mestari - kisälli järjestelyllä eli niin sanotulla hiljaisen tiedon 

siirtämisellä

Verotusta tulisi 

keventää

Kohtuullinen verotus ja sopiva verotukseen vaikuttava tuloraja, esimerkiksi 1000 € /kk kevyehköllä 

verotuksella.

Minulle oli yllätys, kun jäin eläkkeelle, että verotus nousi 4 - 5 % korkeammaksi, kuin työssä ollessa. 

Tätä en ole ymmärtänyt vieläkään, miten se voi näin olla, vaikka tulot pienenivät selvästi 

Sopivan työn 

saamista tulisi 

helpottaa

Jos voisi itse päättää työtuntien määrän, moni todennäköisesti tekisi mielellään osa-aikaista työtä.

Toivoisin iäkkäille suunnattua työvoimapankkia, jonka kautta voisi hakeutua töihin. Keskitettyä sellaista. 

Ne jotka haluaisivat tehdä työtä, niin sellaista jota he jaksaisivat (esim. vain muutama tunti tai päivä 

viikossa). Monella alalla ei mahdollista.

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021.
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Yhteenvetona taloudellinen tilanne on kohtalainen 
ja moni on tehnyt töitä – parannettavaakin on

Eläkeläiset kokevat taloudellisen 

tilanteensa kohtalaiseksi ja useimmat 

ovat varautuneet eläkeikään myös itse

Moni haluaa tehdä ansiotyötä 

eläkkeellä ja yli joka kolmas on 

tehnyt ansiotöitä jossain muodossa

Työnteon esteet ovat hajanaiset 

ja noin joka toisella ei ole esteitä 

lainkaan

Eläkeläisten mielestä työnteon 

lisäämiseksi tulisi muuttaa asenteita, 

verotusta ja työn tarjontaa

Lähde: Työnteko ja toimeentulo eläkkeellä -kyselytutkimus (N = 1 004), Ilmarinen 2021.
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Parempaa työelämää

Ilmarinen.fi 

Kiitos


