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SAATE

Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnas-
sa, ja tasa-arvolain mukaan miehillä ja naisilla on oltava yhtäläiset edellytykset 
kaikilla elämänalueilla. Tässä Eläketurvakeskuksen ja Valtion taloudellisen tut-
kimuskeskuksen yhteistyönä tekemässä tutkimuksessa analysoidaan eläkkeel-
lä olevien naisten ja miesten taloudellista toimeentuloa vuosina 1995–2013. 

Kiitämme kahta käsikirjoituksen arvioinutta ulkopuolista arvioijaa hyödylli-
sistä kommenteista. Kiitämme lämpimästi myös Sanna Tenhusta ja Susan Kuiva-
laista käydyistä keskusteluista ja antamistaan parannusehdotuksista. Kiitämme 
myös Suvi Pohjoisahoa tutkimuksen saattamisesta julkaisukuntoon. Hanke on 
osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa tutki-
muskokonaisuutta Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (Funding from the 
Strategic Research Council (SRC) at the Academy of Finland No. 293120, Work, 
Inequalilty, and Public Policy).

Juha Rantala  
Marja Riihelä



TIIVISTELMÄ

Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnas-
sa, ja tasa-arvolain mukaan miehillä ja naisilla on oltava yhtäläiset edellytykset 
kaikilla elämänalueilla. Tässä tutkimuksessa analysoimme eläkkeellä olevien 
naisten ja miesten taloudellista toimeentuloa. Eläkeläisnaisten ja -miesten vä-
listen tuloerojen lisäksi huomion kohteena olivat sukupuolten sisäiset tuloerot. 
Vastaavankaltaista tarkastelua ei Suomessa ole aikaisemmin tehty.

Toimeentuloa arvioitiin kolmen asteittain laajenevan tulokokonaisuuden 
eli kokonaiseläkkeen, henkilökohtaisen nettotulon ja ekvivalenttitulon avulla. 
Näistä kokonaiseläke ositettiin vielä ansiosidonnaiseen työeläkkeeseen, sitä täy-
dentävään kansan- ja takuueläkkeeseen sekä mahdolliseen leskeneläkkeeseen. 
Tiivistäen tulokäsitteiden ero on siinä, tarkastellaanko sukupuolten välisiä toi-
meentuloeroja lakisääteisen eläketurvan ja sen osien, henkilön itsemääräämis-
oikeuden kannalta tärkeän ”omien tulojen” vai koko perheen tulot huomioon ot-
tavasta näkökulmasta. 

Tutkimusaineistona olivat Tilastokeskuksen edustaviin otoksiin perustuvat 
vuosittain tehtävät tulonjakotilastot ajanjaksolta 1995–2013. Aineisto sisältää 
kattavasti tietoja kotitalouden ja kaikkien sen jäsenten tuloista ja tulorakentees-
ta, toiminnasta, työmarkkina-asemasta ja muista sosioekonomisista taustateki-
jöistä. Tutkimusaineisto koskee vain kotitalousväestöä. Eläkkeellä olo määritel-
tiin henkilön sosioekonomisen aseman mukaan.

Tulokäsitteestä riippuen eläkeläisnaisten vuositulot ovat 2 000–6 500
euroa alemmat kuin eläkeläismiesten

Vuonna 2013 eläkeläisnaisten kokonaiseläke oli keskimäärin 16 500 euroa ja 
miesten 20 700 euroa vuodessa. Kokonaiseläkkeen tuloeristä korostui kansan- 
ja leskeneläkkeen tärkeys naisille, sillä ilman niitä naisten kokonaiseläke oli-
si keskimäärin noin neljänneksen pienempi. Miehillä vastaava alenema oli va-
jaat 10 prosenttia. Kun tuloja tarkasteltiin nettotulon eli verojen jälkeisten hen-
kilökohtaisten kokonaistulojen perusteella naisten ja miesten tulot olivat samaa 
suuruusluokkaa kuin vastaavat kokonaiseläkkeet. Laajimmalla tulokäsitteellä, 
koko perheen tulot huomioon ottavalla ekvivalenttitulolla, eläkeläisnaisten tu-
lot olivat keskimäärin 22 200 euroa ja eläkeläismiesten 24 400 euroa vuodessa.



Eläkeläisnaisten tulosuhde on sitä korkeampi, mitä kattavampi on 
tulokäsite

Eläkeläisnaisten ja -miesten tuloerojen selvittämiseksi eläkeläisnaisten keskimää-
räiset tulot jaettiin vastaavilla eläkeläismiesten tuloilla (kuvio 1). Pelkän oman 
työeläkkeen perusteella eläkeläisnaisten euro oli vuonna 2013 keskimäärin 66 
prosenttia, kokonaiseläkkeenä tai nettotulona mitattuna 80 prosenttia ja ekvi-
valenttitulona mitattuna 91 prosenttia miesten eurosta. Tulosuhde on siis sitä 
korkeampi, mitä laajemmasta tulokäsitteestä on kysymys. 

Pelkkään työeläkkeeseen perustuva tulosuhde on matalin, koska naisten 
omaan työuraan – ansiotasoon ja työuran pituuteen – perustuva työeläke on 
miehiä matalampi. Kun työeläkkeen lisäksi otetaan huomioon muu eläketurva, 
muut tulot ja verotus naisten asema miehiin verrattuna paranee. Yhdessä asu-
minen parantaa molempien sukupuolten toimeentuloa, mutta enemmän nais-
ten kuin miesten tilannetta.

 

Eläkeläisnaisten taloudellinen asema suhteessa miehiin on kohentunut

Vuosien 1995–2013 aikana naisten työeläke oli reaalisesti noussut yhteensä 90 
prosenttia, kokonaiseläke ja nettotulot noin 40 prosenttia ja ekvivalenttitulot 45 
prosenttia. Miesten työeläke oli samaan aikaan noussut 41 prosenttia, kokonais-
eläke ja nettotulot 27 prosenttia ja ekvivalenttitulot 40 prosenttia.

Kuvio 1.

Eläkeläisnaisten keskimääräisten tulojen suhde eläkeläismiesten tuloon vuosina 

1995–2013, prosenttia.

40

50

60

70

80

90

100

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Naiset/miehet, %

Ekvivalenttitulot (N/M)

Nettotulot (N/M)

Kokonaiseläke (N/M)

Omaeläke (N/M)

Oma työeläke (N/M)

Omaeläke = oma työeläke + oma kansaneläke + takuueläke.
Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995–2013, Tilastokeskus. 



Vaikka miesten ja naisten väliset tuloerot korostuivatkin työeläkkeissä, ero on 
kaventunut eniten juuri niiden kautta. Tarkastelujakson alussa naisten keski-
määräinen työeläke oli vain puolet miesten työeläkkeestä eli 16 prosenttiyksik-
köä nykyistä vähemmän. Muutos johtuu pitkälti naisten työssäkäynnin lisään-
tymisestä ja työurien pidentymisestä. Muilla tulokäsitteillä mitattuna ero nais-
ten ja miesten välillä kaventui vähemmän, noin 4–8 prosenttiyksikköä. Muutos 
on pienempi erityisesti siksi, että työeläkkeen noustessa kansaneläke pienenee.

Ikä ja perhekoko vaikuttavat eri tavoin eläkeläisnaisten ja -miesten 
toimeentuloon

Ikä ja perhekoko vaikuttavat sukupuolten välisiin mutta myös sisäisiin tuloeroi-
hin. Vuonna 2013 yksin asuvien naisten keskimääräinen kokonaiseläke vuodes-
sa oli noin 2 000 euroa korkeampi, mutta ekvivalenttitulon perusteella 9 200 eu-
roa matalampi kuin perheellisten naisten. Ikävuoteen 65 asti yksin asuvien ja 
perheellisten naisten kokonaiseläkkeet olivat kuitenkin samaa suuruusluokkaa. 
Eläkeläisnaisten sisäisten tuloerojen taustalla ovat leskeneläke, jota monet yksin 
asuvat ikääntyneet naiset saavat, ja yhdessä asumisen etu, joka puolestaan pa-
rantaa perheellisten naisten toimeentuloa. Yksin asuvien eläkeläismiesten tulot 
olivat kaikilla tulomitoilla ja iästä riippumatta perheellisiä miehiä pienemmät.

Yksin asuvien eläkeläisnaisten ja -miesten kokonaiseläkkeet ovat lähes 
yhtä suuret

Kun eläkeläisnaisten ja -miesten välisiä tuloeroja tarkasteltiin iän ja perhekoon 
mukaan, olivat naisten tulot miesten tuloista 55 prosentin ja 100 prosentin vä-
lissä. Ero oli suurin perheellisillä 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä, kun tulo-
vertailu tehtiin pelkän oman työeläkkeen perusteella ja pienin iästä riippumatta 
perheellisillä, kun tulokäsitteenä on ekvivalenttitulo.

Iän myötä tuloerot naisten ja miesten välillä kasvoivat. Erityisen hyvin tämä 
näkyi työeläkkeissä, sillä vanhimmassa eli 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmäs-
sä naisten työeläke oli perhekoosta riippuen 55–67 prosenttia miesten työeläk-
keestä, kun se 55–64-vuotiailla oli 80–90 prosenttia. Kun kansan- ja leskenelä-
ke otettiin huomioon, eläkeläisnaisten suhteellinen asema parani selvästi. Eri-
tyisen hyvin tämä näkyi yksin asuvilla 75 vuotta täyttäneillä naisilla, joiden ko-
konaiseläke oli reilut 90 prosenttia vastaavasta miesten kokonaiseläkkeestä.



Eläkeläisnaisten nettotulojen hajonta on pienempi kuin eläkeläismiehillä

Suurin osa eläkeläisistä sijoittuu koko väestön tulojakaumassa mediaanitulon 
alapuolelle niin henkilökohtaisten nettotulojen kuin ekvivalenttitulojenkin pe-
rusteella. Kun tulokymmenykset muodostettiin 18 vuotta täyttäneen väestön 
henkilökohtaisten nettotulojen perusteella, naiset olivat pienituloisempia kuin 
miehet ja sijoittuvat yleensä toiseen, kolmanteen ja neljänteen tulokymmenyk-
seen. Eläkeläismiehet jakaantuivat eri tuloluokkiin hieman tasaisemmin ja hei-
tä oli myös enemmän kaikkein hyvätuloisimmassa tulokymmenyksessä. 

Kun tarkastelun kohteena olivat ekvivalenttitulot ja niiden perusteella muo-
dostetut koko väestön perusteella lasketut tulokymmenykset, oli eläkeläisten si-
joittuminen tulokymmenyksiin tasaisempaa kuin henkilökohtaisten tulojen pe-
rusteella. Samat piirteet eläkeläisnaisten ja -miesten välillä silti säilyvät; naiset 
sijoittuvat miehiä selvemmin tulojakauman alapäähän. Eläkeläisnaisten ase-
ma koko väestön tulonjaossa on kuitenkin viimeisen kahdenkymmenen vuo-
den aikana parantunut, kun taas miesten asema ei juuri ole muuttunut. Toisin 
kuin eläkeläismiehillä, eläkeläisnaisten määrä on alimmassa ekvivalenttitulo-
luokassa jopa laskenut.

Työeläkkeen merkitys on kasvanut etenkin naisilla, mutta kokonaiseläkkeen 
osuus kokonaistuloista on pysynyt lähes ennallaan

Eläkeläisillä eläketulot ovat tärkein toimeentulon lähde. Niiden osuus henki-
lökohtaisista bruttotuloista on naisilla 82 prosenttia ja miehillä 77 prosenttia. 
Eläkkeistä merkittävin on työeläke. Naisilla työeläkkeen osuus bruttotulosta oli 
vuonna 2013 keskimäärin 63 prosenttia ja kansan- ja leskeneläkkeen osuudet 
kumpikin 10 prosenttia. Miehillä työeläkkeen osuus oli 71 prosenttia ja kansan-
eläkkeen osuus 5 prosenttia. Miehistä leskeneläkettä saa vain harva. 

Kokonaiseläkkeen osuus tuloista ei ole muuttunut viimeisen kahdenkym-
menen vuoden aikana. Tarkastelujakson alkuun verrattuna työeläkkeen osuus 
bruttotulosta on naisilla kasvanut 17 prosenttiyksiköllä, mutta kansaneläkkeen 
osuus on toisaalta pienentynyt 15 prosenttiyksiköllä. Leskeneläkkeen osuudessa 
ei ole juuri tapahtunut muutosta. Miehillä työeläkkeen bruttotulo-osuuden kas-
vu on ollut vähäisempää kuin naisilla, noin 7 prosenttiyksikköä. Kansaneläk-
keen osuus on vastaavasti pienentynyt 7 prosenttiyksiköllä.

Kun toimeentuloa mitattiin ekvivalentin tulon perusteella, noin puolet brut-
totulosta – sekä naisilla että miehillä – muodostui omista eläkkeistä (ml. lesken-
eläke). Loput tulot koostuivat lähinnä perheen muiden jäsenten eläketuloista se-



kä yhteisistä työtuloista. Naisilla perheen muiden jäsenten eläketulojen osuus 
oli noin kolmanneksen suurempi kuin miehillä. Tarkastelujakson aikana ainoa 
merkittävä muutos on ollut naisten oman työeläkeosuuden kasvu. 

Työeläkkeen osuus bruttotuloista on kasvanut muilla paitsi suurituloisilla

Eri tulotasoilla tulokoostumuksessa on eroja. Alimmassa henkilökohtaisten tulo-
jen viidenneksessä sekä eläkeläisnaisilla että -miehillä yli 90 prosenttia tuloista 
oli eläketuloa ja yli puolet siitä oli kansaneläkettä. Työeläkkeiden osuus kasvoi 
kaikissa tuloviidenneksissä ylintä tuloluokkaa lukuun ottamatta, jossa lähinnä 
pääomatulojen osuus on kasvanut. Ylimmässä tuloviidenneksessä eläkkeiden 
osuus on kuitenkin lähes 70 prosenttia.

Ekvivalenttitulon osalta havaittiin, että alimmassa tuloviidenneksessä eläke-
läisnaisten omien eläkkeiden osuus oli suurempi ja perheen muiden jäsenten elä-
ketulot pienemmät kuin eläkeläismiehillä. Ylimmässä tuloviidenneksessä per-
heen – sekä omien että muiden perheen jäsenten – yhteenlasketut eläkkeet oli-
vat lähes yhtä suuret sukupuolesta riippumatta. Eläkeläisnaisilla omat eläkkeet 
ja muiden perheenjäsenten eläkkeet olivat yhtä suuret, mutta eläkeläismiehillä 
omat eläkkeet olivat selvästi suuremmat kuin muiden perheenjäsenten eläkkeet. 
Eläkeläisnaiset hyötyivät yhdessä asumisesta enemmän kuin eläkeläismiehet.

Lähes joka viides eläkeläisnainen on pienituloinen

Tutkimuksessa pienituloisuutta arvioitiin suhteellisen pienituloisuusasteen avul-
la. Siinä henkilön ekvivalenttituloa verrattiin koko väestön mediaanitulosta joh-
dettuun pienituloisuusrajaan. Pienituloisuusrajana käytettiin 60 ja 50 prosent-
tia mediaanituloista. Rajoiksi muodostui tällöin 14 400 ja 12 000 euroa vuodes-
sa. Vuonna 2013 hieman alle 20 prosenttia eläkeläisnaisista oli pienituloisia ja 
12 prosenttia eläkeläismiehistä, kun pienituloisuusrajana oli 60 prosenttia me-
diaanitulosta. Kun rajaa laskettiin 50 prosenttiin, laski eläkeläisnaisten pienitu-
loisuusaste 5 prosenttiin ja eläkeläismiesten 3 prosenttiin. Eläkeläisten pienitu-
loisuus keskittyy selvästi 50 ja 60 prosentin mediaanitulon väliin. 

Vuoteen 1995 verrattuna eläkeläisnaisten pienituloisuusaste on puolitois-
takertainen ja miesten kaksinkertainen. Vuoden 2008 ”huippuvuoden” jälkeen 
pienituloisuus sekä naisilla että miehillä on kuitenkin laskenut. 



Eläkeläisnaisten pienituloisuuteen vaikuttaa yksin asumisen yleisyys, joka 
kohdistuu eniten 75 vuotta täyttäneisiin

Sukupuolen lisäksi pienituloisuus liittyy läheisesti yksin asumiseen ja ikään. 
Kun pienituloisuutta mitattiin 60 prosentin pienituloisuusrajalla, lähes joka kol-
mas 75 vuotta täyttänyt nainen oli vuonna 2013 pienituloinen. Saman ikäisten 
miesten pienituloisuusaste oli 12 prosenttia. Tarkastelujakson alkuun verrattu-
na naisten pienituloisuusaste on kuitenkin puolitoistakertaistunut ja miesten lä-
hes kolminkertaistunut. Vaikka pienituloisuus on tarkasteluajanjaksolla kaiken 
kaikkiaan kasvanut, erot eläkeläisnaisten ja -miesten välillä ovat pienentyneet 
ja pienituloisuus näyttää siis tasa-arvoistuneen.

Pienituloisuusaste ei kerro eri ryhmien määrällisiä kokoeroja. Kun tarkas-
teltiin pienituloisten eläkeläisten osuuksia sukupuolen, iän ja perhekoon mu-
kaan, havaittiin, että vuonna 2013 kaikista pienituloisista eläkeläisistä 56 pro-
senttia oli yksin asuvia naisia ja 37 prosenttia 75 vuotta täyttäneitä naisia. Pie-
nituloisuus kasaantuu yksinasuville ja 75 vuotta täyttäneille naisille. Vuoteen 
1995 verrattuna pienituloisten eläkeläismiesten suhteellinen osuus pienituloi-
sista eläkeläisistä on kuitenkin noussut. Eniten on noussut 75 vuotta täyttänei-
den ja yksin asuvien miesten osuus. Samalla 65–74-vuotiaiden naisten osuus 
pienituloisista on vähentynyt.  



SUMMARY

Gender equality is a core value in Finnish society. This study provides an analysis 
of the incomes of retired women and men in Finland. In addition to income 
differentials between women and men, the study examines intra-gender differences. 

The assessment of incomes used three progressive concepts: overall pension, 
personal net income and equivalent income. Overall pension was further broken 
down into earnings-related pension, national pension and guarantee pension 
(which complement the earnings-related pension) and surviving spouse’s pension. 

The data for the study was drawn from Statistics Finland’s annual income 
distribution statistics for 1995–2013. Compiled from national representative 
samples, these sources provide comprehensive data on household and all 
household members’ incomes, income structure, activities, labour market status, 
and other socio-economic background factors. The research data only comprises the 
household population. Retirement was determined on the basis of the individual’s 
socio-economic status.

Retired women’s annual income is 2,000–6,500 euros lower than retired 
men’s (depending on concept of income) 

In 2013 women’s overall pension averaged 16,500 euros and men’s 20,700 
euros a year. National pension and surviving spouse’s pension were particularly 
important income items for women: without them, women’s overall pension 
earnings would have been around one-quarter lower on average. Among men, 
the corresponding loss would have been less than 10 per cent. When earnings 
were examined in terms of net income, i.e. personal total income after taxes, 
women’s and men’s relative incomes were roughly the same as their respective 
overall pensions. Finally, under the broadest concept, equivalent income, that 
takes into account the whole family’s earnings, the income of retired women 
averaged 22,200 and of retired men 24,400 euros a year.

Retired women’s income ratio increases along with the scope of the income 
concept 

In order to study gender income differentials, the average earnings of retired 
women were divided by the corresponding earnings of retired men (Figure 1). 



In 2013, the euro of retired women was, on average, 66 per cent of the euro of 
retired men when measured in terms of own earnings-related pension income; 
80 per cent when measured in terms of overall pension or net income; and 91 
per cent when measured in terms of equivalent income. In short, the income ratio 
increases along with the scope of the income concept.

The income ratio based on earnings-related pension is the lowest, because 
pension is based on earned income and duration of employment. Women’s position 
relative to men improves when national pension and surviving spouse’s pension, 
other incomes and taxes are taken into account. Living together improves the 
financial situation of both genders, but women’s more than men’s. 

Retired women’s financial position has improved relative to men’s

In 1995–2013, women’s earnings-related pension increased in real terms by 
90 per cent. Overall pension and net income were up by some 40 per cent and 
equivalent income by 45 per cent. At the same time, men’s earnings-related 
pension was up 41 per cent, overall pension and net income 27 per cent and 
equivalent income 40 per cent.

Figure 1.

Ratio of retired women’s average income to retired men’s average income in 1995–

2013, per cent.
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Pension in one’s own right = earnings-related pension + national pension + guarantee pension.
Source: Income distribution service data file 1995–2013, Statistics Finland. 



Although gender income differentials were most pronounced in earnings-related 
pension income, this pension has contributed the most to reducing the gender 
gap. In 1995 women’s average earnings-related pension was only around half 
of men’s earnings-related pension – or 16 percentage points less than current-
ly. This change is largely explained by women’s increased labour participation. 
When measured with other income concepts, the gender gap narrowed less, by 
some 4–8 percentage points. The main reason for this is that the amount of the 
national pension decreases as the earnings-related pension increases.

Age and family size affect retired women’s and retired men’s incomes in 
different ways

In 2013, the average overall pension of women living alone was some 2,000 euros 
higher, but the equivalent income 9,200 euros lower than that of women living 
with a family. Up to age 65, however, the overall pension earnings of women 
living alone and those living with a family were roughly the same. The income 
differentials within retired women have two underlying explanations: on the 
one hand many older women who live alone are eligible to receive the surviving 
spouse’s pension, and on the other hand, living together has advantages that 
improve the financial position of women living with families. Retired men living 
alone had lower incomes than men living with a family, regardless of income 
concept and age.

No marked differences between the overall pensions of retired women and 
retired men living alone 

When gender income differentials were examined by age and family size, the 
income ratios varied within the range of 55 and 100 per cent. The income ratio 
between retired women and retired men was lowest for pensioners living with 
a family in the age group over 75, when the comparison was based on own 
earnings-related pension earnings only; and highest for pensioners living with 
a family regardless of age, when the comparison was based on the concept of 
equivalent income.

Gender income differentials increased clearly with age. This was particularly 
evident in the case of earnings-related pensions: in the oldest age group (over 
75) women’s earnings-related pension was 60 per cent of men’s corresponding 
income. In the age group 55–64-year, this ratio was more than 80 per cent. When 



national pension and surviving spouse’s pension were taken into account, the 
relative position of retired women improved clearly. This was particularly apparent 
among women over 75 who lived alone: their overall pension was over 90 per 
cent of men’s corresponding overall pension income.

Retired women’s net income variance smaller than retired men’s 

Most pensioners fall well below the median income for the total population, 
whether measured in terms of personal net income or equivalent income. When 
income deciles were formed on the basis of the personal net income of the 
population aged 18 and over, women had lower incomes than men and were 
usually found in the second, third and fourth income decile. Retired men were 
divided across different income deciles somewhat more evenly, and there were 
also more of them in the highest income decile.

When the focus was turned to equivalent income and the corresponding 
income deciles calculated for the total population, pensioners were more evenly 
spread across these deciles than they were in the analysis of personal net incomes. 
Nevertheless women were still found more often towards the lower end of the 
income spread. However, the position of retired women in the population income 
distribution has improved over the past 20 years, whereas the position of men 
is effectively unchanged.

 
Earnings-related pension income has increasing importance especially for 
women, but overall pension income as a proportion of total income has 
remained almost unchanged 

Pensions are the most important source of income for pensioners. Among women, 
they account for 82 per cent of personal gross income, and among men for 77 per 
cent. The single most significant source of pension income is the earnings-related 
pension. In 2013, earnings-related pension income accounted for an average of 
63 per cent of women’s gross income, while income from national pension and 
surviving spouse’s income accounted for 10 per cent each. Among men, earnings-
related pension income accounted for 71 per cent and national pension for 5 per 
cent. Only very few men have the right to receive a surviving spouse’s pension.

In the past 20 years there has been no change in the share of overall pension 
income as a proportion of total income. Compared with the beginning of the period 
under review, the share of earnings-related pension income to women’s gross 



income has increased by 17 percentage points. On the other hand, the share of 
national pension income has fallen by 15 percentage points. There has been very 
little change in the share of surviving spouse’s pension. Among men, the share 
of earnings-related pension income to income has increased less than among 
women, by some 7 percentage points. The share of national pension income has 
decreased accordingly by 7 percentage points.

When income was measured using the concept of equivalent income, own 
pensions accounted for around half of gross income among both women and men. 
The remainder consisted mainly of other family members’ pension incomes and 
joint earned income. Among women the share of other family members’ pension 
income was around one-third higher than among men. The only significant change 
during the period under review has been the increased share of women’s own 
earnings-related pension income. 

The share of earnings-related pension income as a proportion of gross 
income has increased in all except the highest income bracket

Income composition varies at different income levels. In the lowest personal 
income quintile more than 90 per cent of the income of both retired women and 
men was received in the form of pensions, and over half of it consisted of national 
pension income. The share of earnings-related pensions increased in all income 
quintiles with the exception of the highest income bracket, where the share of 
capital income in particular has increased. In the highest income quintile, however, 
the share of pension income is almost 70 per cent. 

An examination of equivalent income showed that in the lowest income 
quintile, female retirees’ own pensions accounted for a larger proportion and 
the pension income of other family members for a smaller proportion than in 
the case of male retirees. In the highest income quintile the family’s combined 
pension income – one’s own income plus that of other family members – was 
almost the same regardless of gender. Among retired women one’s own pensions 
and other family members’ pensions were equally large, but among retired men 
own pensions were clearly larger than those of other family members. Retired 
women benefited from living together more than retired men.



Almost one in five retired women is at risk of poverty

Risk of poverty was assessed using a relative at-risk-of-poverty rate. This means 
comparing the individual’s equivalent income with an at-risk-of-poverty threshold 
derived from the total population’s median income. The threshold used was 60 
per cent and 50 per cent of median income, which translated into 14,400 and 
12,000 euros a year. 

In 2013, slightly less than 20 per cent of the retired women and 12 per cent 
of the retired men were at risk of poverty when the threshold was set at 60 per 
cent of median income. When the threshold was lowered to 50 per cent, the at-
risk-of-poverty rate for women dropped to 5 per cent and the rate for men to 3 
per cent. The poverty risk for pensioners is concentrated in the 50–60 per cent 
median income range.

Compared with 1995, the at-risk-of-poverty rate for retired women has increased 
1.5 times and for retired men two times over. Since the peak year of 2008, however, 
the at-risk-of-poverty rate has fallen among both women and men.

Retired women’s poverty risk is impacted by the prevalence of living alone, 
which is most common in the age group over 75 

Poverty risk is closely associated with living alone and age. When poverty risk 
was measured using the 60 per cent threshold, almost one in three women aged 
75 or over in 2013 were at risk of poverty. The corresponding proportion for men 
in the same age group was 12 per cent. Compared with 1995, however, women’s 
at-risk-of-poverty rate has increased 1.5 times and men’s almost three times over. 
Although the poverty risk overall has increased during the period under review, 
the differences between retired women and men have narrowed. In this sense, 
gender equality in terms of the poverty risk seems to have increased.

The at-risk-of-poverty rate does not tell us how different groups differ in terms 
of their size. When the share of pensioners at risk of poverty were examined by 
gender, age and family size, it was found that in 2013, 56 per cent of all pensioners 
at risk of poverty were women who lived alone, and 37 per cent were women aged 
75 or over. Compared with 1995, the share of retired men at risk of poverty as 
a proportion of all pensioners at risk of poverty has nonetheless increased. The 
sharpest increases are seen for the share of men aged 75 or over and men living 
alone. At the same time, the share of women aged 65–74 as a proportion of those 
at risk of poverty has decreased. 
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1 Johdanto

Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnas-
sa: tasa-arvolain (L 1329/2014) mukaan miehillä ja naisilla on oltava yhtäläi-
set edellytykset kaikilla elämänalueilla. Suomea sitoo myös Euroopan yhteisön 
tasa-arvodirektiivit ja YK:n kansainväliset sopimukset sukupuolten välisen ta-
sa-arvon edistämisestä. Hallitustasolla sukupuolten tasa-arvoa pyritään edistä-
mään ns. kaksoisstrategian avulla. Strategia pitää sisällään sekä erityistoimia ta-
sa-arvon esteiden poistamiseksi että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 
kaikkeen päätöksentekoon ja sen valmisteluun (STM 2010).

Tasa-arvolain erityisenä tavoitteena on parantaa naisten asemaa työelämässä 
kuten palkkatasa-arvoa, uralla etenemistä, koulutusta, työn ja perheen yhteen-
sovittamista (STM 2015). Koska nämä tekijät vaikuttavat keskeisesti eläkkeiden 
muodostumiseen ja koska eläkepolitiikan tavoite on toimeentulotason kohtuul-
linen säilyminen eläkkeelle siirtymisen jälkeen ja vanhuusköyhyyden lieventä-
minen, tasa-arvotavoitteet palvelevat myös eläkepoliittisia tavoitteita. Vaikutus 
voi toimia myös toiseen suuntaan – eläkepolitiikan tavoitteet voivat edistää su-
kupuolten välistä tasa-arvoa. Esimerkiksi kansaneläke, leskeneläke ja eläkkeen 
karttuminen lastenhoitoajalta hyödyttävät enemmän naisia kuin miehiä (Tuo-
minen ym. 2011).

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan eläkkeellä olevien naisten ja miesten ta-
loudellista toimeentuloa ja toimeentuloeroja. Kun koko elinkaaresta eläkeaika 
on keskimäärin noin neljäsosa, eläkeajan toimeentulotarkastelu sukupuolinä-
kökulmasta on varsin perusteltu. Pienituloisia eläkeläisiä on myös määrällises-
ti eniten 75 vuotta täyttäneiden joukossa ja heistä valtaosa on naisia (Rantala 
2011). Ero pienituloisuudessa samanikäisiin miehiin verrattuna on tässä ikäryh-
mässä lisäksi EU-maiden korkeimpia (Zaidi 2010). Ero pysyy korkeana myös 65 
vuotta täyttäneiden naisten ja miesten välillä OECD-maiden vertailussa (Haitz 
2015), eikä eroissa ole nähtävissä merkittävää muutosta vuosien 1995 ja 2013 
välillä (DICE Database 2014). Tiedossamme ei kuitenkaan ole tutkimuksia, jois-
sa erityisesti eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa olisi Suomesta laajem-
min selvitetty.1 Eläkeläisten toimeentuloa koskevissa tutkimuksissa sukupuoli 
on yleensä ollut yksi tekijä muiden tekijöiden joukossa.

1 Työelämään liittyviä tutkimuksia sukupuolten välisistä eroista Suomessa on sen sijaan melko runsaasti 
(ks. esim. Järnefelt ym. 2014, Tilastokeskus, 2013; Kauhanen, 2013; STM, 2008, Korkeamäki ym., 2004). Esi-
merkiksi työhistorian pituuteen, sen rikkonaisuuteen ja palkkatasoon vaikuttavat tekijät ovat teemoja, jotka 
kaikki osaltaan vaikuttaa eläkkeiden tasoon. 
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Lähimmin eläkeläisnaisten ja -miesten välisiä eroja Suomessa ovat selvittä-
neet Tuominen ym. (2011) sekä Ahonen ja Bach-Othman (2009). Näistä ensin 
mainitussa tarkastellaan naisten ja miesten välisiä eläke-eroja eläkejärjestel-
män näkökulmasta ja jälkimmäisessä eroja vanhuusköyhyydessä Suomessa ja 
seitsemässä muussa EU-maassa. Yleisemmin Suomessa eläkeläisten toimeentu-
lon kehitystä 2000-luvulla ovat tarkastelleet Kautto (2011), Rantala ja Suoniemi 
(2007) sekä Uusitalo (2006) ja leskeneläkkeen osalta Takala (2011). Toimeentu-
lon muuttumista eläkkeelle siirryttäessä ovat tutkineet (Rantala 2011; Suoniemi 
ja Rantala 2014; Rantala ja Gould 2015). Kaikissa tutkimuksissa iän, perheen, 
työuran ja eläkejärjestelmän merkitys naisten ja miesten eläkeajan toimeentu-
loon tulee selvästi esiin. 

Kansainvälisesti eläkeläisten toimeentuloa sukupuolinäkökulmasta on tar-
kasteltu melko paljon (esim. Rake 1999; Scheiwe 1994; Ginn ym. 2001; Gilbert 
2006; Esping-Andersen 2009; Zaidi 2010; Marin ja Zolyomi (ed) 2010; Dewil-
de 2012; Fasang et al. 2013; Haitz 2015; OECD 2015). Huomiota on kiinnitetty 
muun muassa eläkeläisnaisten pienituloisuuteen, joka on useimmassa OECD-
maassa eläkeläismiehiä selvästi korkeampi. Tutkimuskohteena on ollut myös 
työuraan, kuten työhön osallistumiseen, palkkaukseen ja palkattomaan työhön, 
liittyvien erojen merkitys naisten ja miesten eläkeajan toimeentuloon. Eläkejär-
jestelmien osalta on tarkasteltu missä määrin eläke määräytyy ansiosidonnai-
sen työuran, vähimmäiseläkkeen ja puolison eläkkeen perusteella. Samalla on 
nostettu esiin sukupuolinäkökulman puuttuminen eläkejärjestelmien eri ulot-
tuvuuksia kuvaavista määrittelyistä. Tutkimuksellemme kansainvälinen kirjalli-
suus antaa hyvän viitekehyksen, joskin vastaavalla tavalla toteutettua työtä em-
me niistä ole löytäneet.2

Eläkeaikainen toimeentulo koostuu monesta palasta, ja merkitystä voi olla sil-
lä, mitkä osat tai osakokonaisuudet ovat tarkastelun kohteena. Ansiosidonnai-
nen työeläke riippuu menneen työuran ansiotason lisäksi työuran pituudesta ja 
eheydestä. Vähimmäiseläkkeitä ovat kansaneläke ja sitä täydentävä takuueläke 
sekä lesket voivat lisäksi saada leskeneläkettä. Eläkkeen ohella monet muut tu-
lot, kuten omaisuustulot sekä verotus, vaikuttavat siihen, kuinka suureksi eläke-
läisen henkilökohtaiset tulot lopulta muodostuvat. Toimeentuloon liittyy olen-
naisesti myös perhe ja muiden perheenjäsenten tulot, sillä perheenjäsenet voivat 
jakaa tulonsa ja yhdessä asuminen on lisäksi halvempaa kuin yksin asuminen.

Naiset ja miehet eroavat toisistaan muun muassa työmarkkinahistorian ja elin-

2 Sukupuolten välisistä toimeentuloeroista työelämään, perheeseen ja erilaisiin instituutioihin liittyen ks. 
esim. Lewis (1992), Orloff (1993), Jacobsen (2007) ja Jenkins (2008).
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iän pituuden suhteen. Vaikka viime vuosikymmen aikana erot naisten ja miesten 
työmarkkinakäyttäytymisessä ovat vähentyneet, ne eivät ole poistuneet. Nais-
ten keskimääräinen ansiotaso on miehiä alhaisempi (Tilastokeskus 2014), an-
siotyöhön osallistuminen on heillä katkonaisempaa (Tilastokeskus 2012) ja työ-
urat lyhyemmät (Järnefelt 2014). Naiset myös työskentelevät miehiä enemmän 
epätyypillisissä työsuhteissa kuten osa-aikatyössä ja määräaikaisissa työtehtä-
vissä (Kauhanen 2013). Naiset elävät myös miehiä pidempään, mistä johtuen 
yksin asuvia eläkeläisnaisia on miehiä enemmän. 

Osaltaan naisten ja miesten eläkeajan toimeentuloon ja toimeentuloeroihin 
vaikuttavat myös väestölliset ja yhteiskunnalliset tekijät ja niissä tapahtuneet 
muutokset. Tällaisia ovat muun muassa muutokset elinajanodotteissa, omaan 
työuraan perustuvan työeläkejärjestelmän vähittäinen kypsyminen3 ja taloudel-
liset suhdanteet, jotka voivat kohdistua naisiin ja miehiin erilailla.

Kun puhutaan taloudellisesta riippumattomuudesta naisten ja miesten vä-
lillä, keskeinen käsite on henkilökohtaiset tulot. Eläkkeensaajille eläketulo on 
henkilökohtaisista tuloista merkittävin ja näin taloudellisen riippumattomuu-
den tärkeä määrittäjä. Taloudellinen toimeentulo on kuitenkin laajempi käsite, 
sillä omien tulojen lisäksi siihen vaikuttaa muiden perheenjäsenten tulot. Ta-
loudellinen riippumattomuus ja taloudellinen toimeentulo naisten ja miesten 
välillä ovat käsitteinä eri asioita, mutta olennaisesti toisiaan täydentäviä. Toi-
meentulon kannalta keskeistä perheen merkitystä on vaikea erotella tasa-arvon 
kannalta tärkeästä taloudellisesta riippumattomuudesta ja tämä on yksi syy sii-
hen, miksi eläkeläisten toimeentuloa on sukupuolinäkökulmasta tutkittu vähän.

Miten edellä esitellyt erot näkyvät naisten ja miesten eläkeajan toimeentulossa 
ja mikä merkitys on tulomitalla, eli tulisiko tuloeroja tarkastella eläketulon, hen-
kilön omien tulojen vai perheen huomioivan ekvivalentin käytettävissä olevan 
tulon kautta? Oma kysymyksensä on eläketurvan merkitys – lisääkö, vähentääkö 
vai säilyttääkö se sukupuolten väliset tuloerot ennallaan? Tässä tutkimuksessa 
näitä kysymyksiä tarkastellaan vakiintuneita tulonjakotutkimuksen käsitteitä ja 
menetelmiä hyödyntäen. Sukupuolen rinnalla analysoidaan myös iän ja perhe-
koon merkitystä sekä eläkeläisnaisten ja -miesten sisäisiä tuloeroja. Tutkimusai-
neistona ovat Tilastokeskuksen tulonjaon palveluaineistot vuosilta 1995–2013. 

Aluksi esitetään tutkimuksessa käytetyt aineistot ja keskeiset käsitteet. Kol-
mannessa luvussa tarkastellaan eläkeläisten väestörakennetta eli sitä, miten elä-
keläisnaiset ja -miehet ovat jakaantuneet iän ja kotitaloustyypin mukaan. Neljän-

3 Eläkejärjestelmän muotoutumisesta Suomessa esim. Niemelä & Salminen (2009).
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nessä luvussa tutkitaan eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa ja sen raken-
netta sekä tutkitaan, miten ikä ja perherakenne niihin vaikuttavat. Viidennes-
sä luvussa tarkastellaan eläkeläisten sijoittumista eri tuloluokkiin koko väestön 
tulojakaumassa ja sitä, miten eläkeläiset sijoittuvat suhteessa toisiinsa. Tarkas-
telun kohteena on myös se, miten tulot muodostuvat erilaisista tulolähteistä eri 
tulotasoilla. Lopuksi tarkastellaan eläkeläisnaisten ja -miesten pienituloisuutta.
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2 Keskeiset käsitteet ja tutkimusaineisto

2.1 Käsitteet – eläkkeellä olo ja tulomitat

Eläkkeellä olo

Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentulon ja tuloerojen selvittäminen edellyttää 
eläkkeellä olon tarkoituksenmukaista määrittelyä. Mahdollisia tapoja on useita. 
Rantala ja Suoniemi (2007) vertailivat neljää eri määritelmää toisiinsa: i) henki-
lö on eläkettä saava, jos hän saa eläkettä, ii) henkilö on eläkeläinen, jos hänen 
sosioekonominen asemansa on eläkeläinen, iii) henkilö asuu eläkettä saavassa 
kotitaloudessa, jos yksikin kotitalouden jäsen saa eläketuloa ja iv) henkilö asuu 
eläkeläiskotitaloudessa, jos kotitalouden eniten ansaitsevan henkilön eli viite-
henkilön sosioekonominen asema on eläkeläinen.

Määritelmästä riippuen eläkkeellä olevia oli vuosina 1990–2004 noin 20–
30 prosenttia kotitalousväestöstä. Eniten heitä oli eläkettä saavien kotitalouk-
sien joukossa ja vähiten eläkeläiskotitalouksissa ja eläkeläisten ryhmässä. Elä-
kettä saavat sijoittuvat näiden ryhmien puoliväliin. Eläkeläisten toimeentulosta 
saatava kuva ei kuitenkaan merkittävästi riippunut siitä, mitä edellä mainituis-
ta määritelmästä käytettiin. Tulonjakotutkimuksissa eläkkeellä olo voi määräy-
tyä kotitalouden viitehenkilön eli eniten ansaitsevan jäsenen sosioekonomisen 
aseman perusteella. Pienituloisuuteen liittyvät tarkastelut perustuvat kuitenkin 
henkilön sosioekonomiseen asemaan. Eläketilastoissa eläkeläisiä (pl. pelkästään 
perhe-eläkettä saavat) ovat osa-aikaeläkettä lukuun ottamatta puolestaan kaikki 
omaa eläkettä saavat, myös laitoksissa asuvat eläkeläiset (SVT 2015). 

Edellä mainittujen lisäksi eläkkeellä olo voidaan määritellä myös iän perus-
teella siten, että eläkeläisiä ovat 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Ikään perustu-
va käytäntö on yleinen kansainvälisissä vertailuissa (Bettio et al. 2013; OECD 
2015), mutta se rajaa varhaiseläkeläiset tarkastelun ulkopuolelle. Esimerkik-
si vuonna 2015 joka viides alle 65-vuotias sai Suomessa omaa eläkettä. Heistä 
puolet oli naisia (SVT 2015).

Tässä tutkimuksessa eläkkeellä olo määritellään henkilön sosioekonomisen 
aseman mukaan. Henkilö on tiettynä vuonna eläkkeellä, jos hänen sosioekono-
minen asemansa on eläkeläinen. Luokitus perustuu Tilastokeskuksen vuoden 
1987 sosioekonomisen aseman luokitusstandardiin, jossa otetaan huomioon 
henkilön ammatti, ammattiasema, työn luonne ja elämänvaihe (Tilastokeskus 
1989). Eläkeläisten lisäksi muut väestöryhmät ovat ammatissa toimivat ja ryh-
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mä muut ammatissa toimimattomat. Viimeksi mainittuun ryhmään muut kuulu-
vat pääasiassa työttömät, opiskelijat ja omaa kotitaloutta hoitavat. Alle 16-vuo-
tiaat luokitellaan lapsiksi.

Henkilön sosioekonomiseen aseman perustuvan määritelmän etuna on se, et-
tä tutkittavan henkilön mahdollisen puolison tulotaso ei vaikuta siihen, määrit-
tyykö henkilö eläkkeellä olevaksi vai ei. Tutkimuksemme näkökulman kannalta 
tämä on tärkeää, sillä näin naiset ja miehet tulevat samanarvoisesti luokitelluk-
si eläkeläisiksi. Vastaava ”harhattomuus” ei toteudu, jos eläkkeellä olo määri-
tellään kotitalouden eniten ansaitsevan henkilön eli viitehenkilön sosioekono-
misen aseman perusteella. Tällöin eläkeläinen, jonka parempituloinen puoliso 
on esimerkiksi työssä, jää eläkeläisten ryhmän ulkopuolelle. Määritelmän käyt-
töä puoltaa myös se, että kaikki eläkkeellä olevat ovat eläkkeellä päätoimisesti, 
jolloin toimeentulon kannalta vähäistä eläkettä saavat jäävät tarkastelun ulko-
puolelle. Tämä sulkee esimerkiksi vain vähän vuoden aikana eläkkeellä olleet 
kuten juuri eläkkeelle siirtyneet tarkastelun ulkopuolelle. 

Tarkastelumme kattavuuden osalta on huomioitava, että tutkimusaineisto kos-
kee vain kotitalousväestöä. Laitosväestö on siis tarkastelun ulkopuolella. Eläke-
iässä laitoshoidossa (vanhainkodissa, hoitolaitoksissa tai sairaaloissa) asuminen 
yleistyy ja koska naiset elävät miehiä pitempään, rajaus koskee enemmän naisia 
kuin miehiä.4 Mahdollisuudet laitoshoidossa olevien toimeentulon arviointiin ei 
käytössämme olevan tutkimusaineiston avulla ole mahdollista.

Tulomitta

Eläkkeellä olon lisäksi myös tulomitta on määriteltävä. Toimeentulo koostuu mo-
nesta osasta ja merkitystä voi olla sillä, mitkä osat tai osakokonaisuudet ovat tar-
kastelun kohteena. Tässä tutkimuksessa naisten ja miesten välisiä tuloeroja ar-
vioidaan kolmen toisiaan täydentävän tulokokonaisuuden avulla. Näistä ensim-
mäinen eli kokonaiseläke sisältää henkilön oman työeläkkeen, kansan- ja takuu-
eläkkeen sekä mahdollisen lesken eläkkeen (tietolaatikko 1). Eläkejärjestelmän 
kannalta kokonaiseläke on tärkeä, sillä se sisältää ne tuloerät, joihin eläkepoliit-
tisen päätöksin voidaan eniten vaikuttaa. Kyse on lakisääteisestä eläketurvasta. 

Kokonaiseläkkeen tuloerät ovat kuitenkin hyvin erilaiset, sillä työeläke mää-
räytyy menneen työhistorian eli käytännössä työstä saadun ansiotason ja työuran 

4 Vuonna 2014 yli 64-vuotiaista naisista 1,2 prosenttia, yli 74-vuotiaista 2,3 prosenttia ja yli 84-vuotiais-
ta 4,8 prosenttia asui vanhainkodissa (THL 2015). Miesten osuudet näissä ikäryhmissä olivat 0,7, 1,5 ja 3,6 
prosenttia.
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pituuden perusteella, kun taas kansan- ja takuueläkkeen tehtävänä on turvata 
vähimmäiseläke, jos työeläke on syystä taikka toisesta pieni tai sitä ei ole lain-
kaan. Leskeneläkettä voivat nimensä mukaisesti saada lesket. Työeläkejärjestel-
mässä leskeneläkkeen suuruus määräytyy pitkälti lesken ja edesmenneen puo-
lison välisen tuloeron perusteella, kun taas kansaneläkejärjestelmässä se liittyy 
pelkästään alle 65-vuotiaiden leskien vähimmäistoimeentuloon. 

Kokonaiseläkettä laajempi tulokäsite on bruttotulo, sillä kokonaiseläkkeen 
lisäksi se sisältää myös eläkeläisten kaikki muut tulot kuten ansio-, yrittäjä- 
ja omaisuustulot sekä muut tulonsiirrot (ks. tietolaatikko 2). Eläkkeiden lisäk-
si muita tulonsiirtoja ovat muun muassa toimeentulo- ja asumistuki. Kun brut-
totulosta vähennetään verot ja maksut, saadaan toinen tässä työssä käytettävä 
tulokäsite eli nettotulo (henkilökohtainen nettotulo). Koska nettotulo on erään-
lainen henkilön oma ”käteen jäävä tulo”, se on hänen itsemääräämisoikeuten-
sa kannalta tärkeä tulomitta. Nettotulon avulla on myös mahdollista tarkastel-
la kokonaiseläkettä kattavammin eläkeläisten toimeentuloeroja, jotka johtuvat 
esimerkiksi omaisuustuloista. Tärkeää on vielä se, että nettotulon avulla eläke-
läisten toimeentuloa voidaan verrata muiden väestöryhmien kuten palkansaa-
jien toimeentuloon.

Kolmas ja laajin tulokäsite on ekvivalenttitulo. Siinä henkilön toimeentuloon 
vaikuttavat hänen omien tulojen lisäksi myös muiden perheenjäsenten tulot. Aja-
tuksena on, että perheenjäsenet jakavat tulonsa5 ja yhdessä asuminen tuottaa 
kulutuksessa skaalaetuja, toisin sanoen yhdessä asuminen on halvempaa kuin 
yksin asuminen. Koska rakenteeltaan erilaisia kotitalouksia ei voi suoraan verra-
ta toisiinsa, kotitalouden yhteenlasketut tulot jaetaan kulutusyksikköluvulla jä-
senkohtaiseksi ekvivalenttituloksi. Näin toimeentulotarkastelun kohteena on ai-
na henkilö, mutta toimeentulon osalta otetaan huomioon kotitalous, johon hän 
kuuluu. Tässä työssä kulutusyksikkö lasketaan OECD:n kulutusyksikköasteikon 
avulla, jossa kotitalouden ensimmäinen jäsen saa painon yksi, muut yli 13-vuo-
tiaat saavat painon 0,5 ja alle 14-vuotiaat saavat kukin painon 0,3. Yksin asuvil-
le ekvivalenttitulo on luonnollisesti sama kuin nettotulo. Kulutusyksikkölukuun 
perustuva menetelmä on tulonjakotutkimuksessa vakiintunut tapa arvioida toi-
meentuloa ja siihen perustuu monet kansainväliset toimeentuloa ja pienituloi-
suutta koskevat tutkimukset (ks. tarkemmin esim. Jenkins 2011). 

5 Vaikka kotitalouden yhteenlasketut tulot muodostuvat sen jäsenten henkilökohtaisista tuloista, niin tulo-
jen mahdollistamaa kulutusta on vaikea jakaa kotitaloudessa henkilöille (Deaton 1998). Tämä on yksi syy sii-
hen, miksi toimeentulotarkasteluissa oletetaan tulojen jakautuvan kotitalouden jäsenten kesken tasan. Vuo-
den 1998 kulutustutkimuksesta arvioituna kotitalouden sisällä yhteistä kulutusta on noin 65 prosenttia ko-
konaiskulutuksesta ja noin 10 prosenttia harkinnanvaraisesti yhteistä (Sauli 1998). 
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Esiteltyjen kolmen tulokokonaisuuden tavoitteena on tuoda esiin näkökul-
mia, joiden kautta eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa ja toimeentuloero-
ja voidaan analysoida. Toimeentulo koostuu monesta osasta ja siksi merkitys-
tä on sillä, mitkä osakokonaisuudet ovat kulloinkin tarkastelun kohteena. Näin 
tulokäsitteen valinta voi vaikuttaa siihen, minkälainen kuva eläkeläisnaisten ja 
-miesten välisistä tuloeroista syntyy. Arvovalintaa tulokokonaisuuksien välillä 
emme tee, mutta tiivistäen kyse on siitä, onko tarkastelun lähtökohtana lakisää-
teinen eläketurva ja sen eri osat, henkilön omat henkilökohtaiset tulot vai myös 
perhetilanteen huomioon ottavat tulot. On merkillepantavaa, että esitellyt kol-
me tulokäsitettä ovat kaikki muodostettu tulonjakotutkimuksessa vakiintunei-
den tulolajien ja käsitteiden avulla. Tulokäsitteet ovat siten keskenään koheren-
tit. Hyviä kuvauksia eri tuloeristä ja niiden mittaamisesta ovat United Nations 
Economic Commission for Europe (2011) ja Tilastokeskus (2011).
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Tietolaatikko 1. Lakisääteinen eläketurva*

Eläkkeensaaja: Suomessa asuva omaeläkettä saava henkilö. Pelkkää SOLITA-eläkettä tai 

osa-aikaeläkettä saavia ei lueta tässä eläkkeensaajiin. 

Kokonaiseläke = Omaeläkkeet + perhe-eläkkeet

Omaeläkkeet = Oma työeläke + oma kansan- ja takuueläke. Omaeläkkeitä ovat työkyvyt-

tömyys-, osa-aika- ja vanhuuseläkkeet ja maatalouden erityiseläkkeet. Edellisten lisäksi 

eläkkeiksi luetaan myös SOLITA-eläkkeet.

Oma työeläke: Oma työeläke muodostuu ansioista, joita saa työuran aikana palkkatyös-

sä ja yrittäjänä. Työeläkettä karttuu joka vuosi ansioiden ja iän perusteella. Eläkettä kart-

tuu myös joiltakin palkattomilta ajoilta kuten työttömyysajoilta tai opiskelusta ja lasten-

hoidosta. 

Oma kansaneläke: Kansaneläkettä voi saada henkilö, joka asuu Suomessa ja on täyttänyt 

16 vuotta. Työeläke pienentää kansaneläkettä – mitä suurempi henkilön työeläke on, sitä 

vähemmän hän saa kansaneläkettä. Täyden kansaneläkkeen voi saada, jos työeläkettä ei 

saa lainkaan tai sitä saa hyvin vähän.

Takuueläke: Kansaneläkelaitoksen myöntämä ja maksama vähimmäiseläke. Jos eläkkeen-

saajan muut yhteenlasketut eläketulot jäävät vähimmäiseläkkeen alle, takuueläke paikkaa 

puuttuvan määrän. 

SOLITA-eläkkeet. SOLITA eläkkeitä ovat tapaturma-, liikenne- ja sotilastapaturmavakuutus 

sekä sotilasvammalain mukaiset eläkkeet. SOLITA-eläkkeitä maksavat Valtiokonttori ja va-

kuutusyhtiöt. 

Perhe-eläke = leskeneläke + lapseneläke. Turvaa lesken tai lapsen toimeentuloa, jos per-

heen huoltaja kuolee. Perhe-eläkettä maksetaan sekä kansaneläke- että työeläkejärjestel-

mästä. 

Leskeneläke (työeläke): Voi saada lesken koko elinajan. Täysi leskeneläke on puolet edun-

jättäjän eläkkeestä. Lesken oma työeläke voi pienentää leskeneläkettä tai johtaa siihen, 

että sitä ei makseta lainkaan. Täyttä leskeneläkettä myönnetään alle 65-vuotiaille ei-eläk-

keellä oleville puolen vuoden ajan leskeksi tulon jälkeen.

Leskeneläke (kansaneläke): Voivat saada alle 65-vuotiaat. Eläkkeen suuruus riippuu les-

ken tuloista ja siitä, onko leskellä alaikäisiä lapsia. Täyttä leskeneläkettä myönnetään ei-

eläkkeellä oleville puolen vuoden ajan leskeksi tulon jälkeen.

Lapseneläke (työ- ja kansaneläke): Lapseneläkkeeseen on oikeus alle 18-vuotiaalla lap-

sella ja kansaneläkkeenä 21-vuotiaaksi asti, jos lapsi opiskelee. Työeläkkeen lapsenelä-

ke määräytyy edunsaajina olevien sisarusten lukumäärän mukaan edunjättäjän eläkkees-

tä. Kansaneläkejärjestelmän lapseneläkettä vähentää työeläkejärjestelmän lapseneläke.

* Määritelmät vuoden 2014 tilanteen mukaan. Tarkemmin ks. esim. Tilasto Suomen eläkkeensaajista (2014).
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Tietolaatikko 2. Keskeisiä tulokäsitteitä

Kotitalous: Henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdes-

sä tulojaan. 

Eläkeläinen: Henkilöt, joiden sosioekonominen asema on eläkeläinen.

Henkilökohtaiset nettotulot vuodessa (= käytettävissä olevat tulot) = A + B – C, jossa 

A = tuotannontekijätulot: palkkatulot + yrittäjätulot + omaisuustulot

B = Saadut tulonsiirrot: yleiset sosiaaliturvaetuudet (esim. kansaneläke) + työsuhteeseen 

perustuvat sosiaaliturvaetuudet (esim. työeläke) + sosiaaliavustukset (esim. toimeentulo-

tuki) + muut tulonsiirrot (Bruttotulot = A + B)

C = Maksetut tulonsiirrot: välittömät verot + sosiaaliturvamaksut + työ- ja yrittäjäeläkeva-

kuutusmaksut + muut veronluonteiset maksut.

Kokonaiseläke: Saatuihin tulonsiirtoihin kuuluva omasta ja perhe-eläkkeestä koostuva la-

kisääteiden eläketurva (ks. tietolaatikko 1).

Rahatulot: Tulonjakotilaston pääasiallinen tulokäsite on kansainvälisten suositusten mu-

kaan kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot, jolloin omaisuustuloihin ei sisälly ns. 

asuntotuloa eli laskennallista nettovuokraa omistusasunnosta, eikä myöskään myyntivoit-

toja ja niistä maksettuja veroja (http://www.stat.fi/meta/kas/kaytettavissa_o.html). Tässä 

tutkimuksessa kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot sisältävät myyntivoitot.

Ekvivalenttitulot = Kotitalouden käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden = Kotita-

louden jäsenten käytettävissä olevat tulot yhteensä / kulutusyksikköluku. 

Kulutusyksikköluku: Skaalatekijä, joka ottaa huomioon kotitalouden rakenteen kotita-

louden ostovoimaa ja toimeentuloa arvioitaessa. OECD:n kulutusasteikossa kotitalouden 

ensimmäisen aikuisen paino on 1, muiden aikuisten paino on 0,5 ja lasten (0–13-vuo-

tiaat) paino on 0,3. Näiden painojen summa on kulutusyksikköluku. Esimerkiksi kotita-

louden, jossa on kaksi aikuista ja kaksi alle 14-vuotiasta lasta kulutusyksikköluku on 2,1 

(=1,0+0,5+0,3+0,3). Jos tulot tässä kotitaloudessa ovat yhteensä 22 000 euroa, niin sen 

jäsenelle laskettu ekvivalenttitulo on 10 476 euroa (=22 000/2,1). Yksin asuville ekviva-

lenttitulo on sama kuin nettotulot.

Taloudellisen toimeentulon kattavuuden osalta on syytä mainita, että yhteiskun-
nan tarjoamista maksuttomista tai tuetuista hyvinvointipalveluista ei tulonjako-
tilastossa ole tietoa. Eläkeläisten kannalta tärkeät julkiset terveydenhoito- ja so-
siaalipalvelut jäävät näin toimeentulotarkastelun ulkopuolelle. Tutkimuksessa 
käytämme myös EU:n suosittamaa rahatulon käsitettä, joka ei sisällä eläkeläis-
ten kannalta tärkeää omassa asumisesta saatua asuntotuloa. Pienituloisuustar-
kastelujen yhteydessä teemme tässä kuitenkin poikkeuksen ja arvioimme myös 
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asuntotulon merkitystä. Toimeentulon mittaamisessa jätetään sivuun myös hyö-
dykkeiden sisältämät välilliset verot. 

Tietolaatikko 3. Tulonjakoa kuvaavia mittoja

Pienituloisuusaste (köyhyysriski): Henkilöt, joiden ekvivalenttitulo on alle määritellyn 

pienituloisuusrajan, luokitellaan pienituloisiksi. Pienituloisuusaste saadaan, kun laske-

taan pienituloisten osuus vastaavasta väestöstä. Pienituloisuusaste määritellään henki-

lön oman sosioekonomisen aseman perusteella. Pienituloisuusraja on suhteellinen käsi-

te. Nykyään Euroopan Unionin asettama pienituloisuusraja on 60 prosenttia koko väestön 

ekvivalentista mediaanitulosta. Mediaanitulo on suuruusjärjestykseen asetettujen tulojen 

keskimmäinen tulo.

Tulokymmenys (tuloviidennes): Väestö luokiteltuna tulojen suuruuden perusteella kym-

meneen (viiteen) yhtä suureen osaan. Tulokäsitteenä käytetään kotitalouden käytettävis-

sä olevia ekvivalenttituloja ja henkilökohtaisia nettotuloja. Jälkimmäisessä otetaan huomi-

oon vain yli 17-vuotiaat henkilöt. 

Gini-kerroin: Yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin 

saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen suurin arvo on yksi. Täl-

löin suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. Pienin arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaaji-

en tulot ovat yhtä suuret. Gini-kerroin kuvaa suhteellisia tuloeroja. Kerroin ei muutu, jos 

kaikkien tulonsaajien tulot muuttuvat suhteellisesti saman verran. Gini-kertoimet esitetään 

usein prosentteina (0–100).

2.2 Tutkimusaineisto

Tutkimuksen tilastomateriaalina ovat Tilastokeskuksen edustaviin otoksiin pe-
rustuvat vuosittain tehtävät tulonjakotilastot ajanjaksolta 1995–2013 (Tilasto-
keskus 2011). Aineisto sisältää kattavasti ja yksityiskohtaisesti tietoja kotitalou-
den ja kaikkien sen jäsenten tuloista ja tulorakenteesta, toiminnasta, työmark-
kina-asemasta ja muista sosioekonomisista taustatekijöistä. Tilaston tietosisältö 
perustuu kansainvälisiin tulonjakotilastosuosituksiin United Nations Economic 
Commission for Europe (2011). Laitoksissa (esim. vanhainkodeissa) asuvat ovat 
otoksen ulkopuolella. Vuotuinen otoskoko vaihtelee 9 000–12 000 kotitalouden 
välillä. Otoskotitalouksiin kuuluu 25 000–28 000 henkilöä, eli noin puoli pro-
senttia Suomen väestöstä. Heistä eläkeläisiä otoksessa on 5 330 vuonna 2013. 
Korotuskerroin on havaintoon liittyvä painokerroin, jonka avulla kokonaismää-
riä perusjoukossa arvioidaan otoksen perusteella. Keskimäärin korotuskerroin 
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on noin 200 ja eläkeläisillä 244, joka on suhteellisen pieni (eli otoskoko on suh-
teellisen suuri) verrattuna vastaaviin kansainvälisiin aineistoihin. 

Koska tulonjakotilasto on poikkileikkausaineisto, se kuvaa vain yhden vuoden 
”keskimääräistä” tilannetta kerrallaan. Kotitalouden koostumus, sosioekonomi-
nen asema ja tulot eivät kuitenkaan vuodesta toiseen säily samana. Esimerkiksi 
eläkeläisiin tulee vuosittain uutta väkeä, jonka toimeentulon taso on keskimää-
rin korkeampi kuin jo eläkkeellä olevien, ja sieltä poistuu keskimääräistä pieni-
tuloisempia eläkeläisiä (Laesvuori 2006). Tämä dynamiikka jää poikkileikkaus-
tarkasteluissa havaitsematta. Tutkimusaineiston avulla ei voi esimerkiksi selvit-
tää sitä, miten yksittäisen eläkkeensaajan toimeentulo on eläkeaikana muuttu-
nut, vaikka itse kysymys on toimeentulomielessä toki tärkeä. 

Tulotietojen osalta on syytä mainita, että omassa asunnossa asumisen ar-
vo osana omaisuustuloa voidaan lukea käytettävissä olevaksi tuloksi. Tämä ns. 
asuntotulo (laskennallinen nettovuokra) kuvaa kotitalouden saamaa etua omis-
tusasunnossa asumisesta verrattuna vastaavanlaisessa vuokra-asunnossa asu-
vaan kotitalouteen.6 Asuntotulo vaikuttaa etenkin pienituloisuuteen ja on eten-
kin vanhojen naisten pienituloisuustarkastelujen yhteydessä hyvä muistaa (ks. 
luku 6). Pääsääntöisesti tätä laskennallista nettovuokraa ei tässä tutkimukses-
sa oteta huomioon tulokäsitteitä muodostettaessa.

6 Arvioidun bruttovuokran Tilastokeskus laskee käyttäen apuna muun muassa tietoja asunnon rakennus-
vuodesta, huonelukumäärästä, talotyypistä ja sijainnista. Asuntotulo saadaan, kun arvoidusta bruttovuok-
rasta vähennetään kotitalouden asunnostaan maksamat asumiskustannukset (muun muassa hoitovastikkeet 
ja asuntolainan korot).
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3 Väestörakenne ja sen muutos 1995–2013

Tulonjaon palveluaineiston mukaan vuonna 2013 Suomessa oli yhteensä 2,6 
miljoonaa kotitaloutta, joissa asui reilut 5,3 miljoonaa henkeä (taulukko 3.1). 
Heistä työssä oli 42 prosenttia, työttömänä 5 prosenttia, eläkkeellä 24 prosent-
tia ja muussa toiminnassa, kuten kotityössä tai opiskelemassa, 9 prosenttia. Al-
le 18-vuotiaita on joka viides. Noin kolmannes väestöstä oli vähintään 55-vuo-
tiaita ja noin joka viides asui yhden hengen taloudessa. Naiset ovat miehiä ylei-
semmin eläkkeellä. Miehet ovat naisia yleisemmin työvoimassa eli työssä tai 
työttömänä, kun taas naiset ovat useammin muusta syystä työvoiman ulkopuo-
lella. Naisten työvoiman ulkopuolella oloa lisää muun muassa kotityö ja miehiä 
pitempi elinaika. 

Taulukko 3.1.

Väestörakenne sukupuolen mukaan vuosina 1995 ja 2013.

Naiset Miehet Kaikki

1995 2013 1995 2013 1995 2013

Mies 49 49

Nainen 51 51

Työssä 36 40 42 43 39 42

Työtön 8 4 10 6 9 5

Eläkeläinen 24 26 18 22 21 24

Muut 10 10 6 7 8 9

Alle 18-vuotiaat 22 19 24 21 23 20

Perhekoko

   yksi 19 21 14 18 17 20

   vähintään kaksi 81 79 86 82 83 80

Alle 18-vuotiaat 22 19 24 21 23 20

18–54-vuotiaat 51 45 55 48 53 47

55–64-vuotiaat 10 14 10 14 10 14

65–74-vuotiaat 10 11 7 10 8 11

Yli 74-vuotiaat 7 10 4 6 6 8

Kotitalouden koko 2,13 2,00 2,29 2,10 2,21 2,05

Ekvivalenssiskaala 1,49 1,44 1,56 1,48 1,52 1,46

Väestö, tuhat 2 592 2 736 2 461 2 635 5 053 5 371

Kotitalouksia, tuhat 1 217 1 367 1 073 1 255 2 290 2 622

Kulutusyksiköitä, tuhat 1 813 1 967 1 679 1 863 3 492 3 830

Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995 ja 2013, Tilastokeskus.
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Tarkastelujakson aikana kotitalousväestö on kasvanut yhteensä noin 300 000 
hengellä. Kotitalouksien koko on samaan aikaan pienentynyt. Väestö on myös 
vanhentunut, sillä 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on kasvanut selväs-
ti ja lasten osuus vastaavasti pienentynyt. Muutos näkyy myös eläkeosuuksien 
kasvussa. Sotien jälkeen syntyneiden niin sanottujen suurten ikäluokkien van-
heneminen näkyy siinä, että 55–64-vuotiaiden väestöosuus on kasvanut eniten. 
Tarkastelujakson alun laman vuoksi työllisyysaste oli molemmilla sukupuolil-
la vuonna 1995 selvästi matalampi kuin nykyään. Suuria muutoksia naisten ja 
miesten välillä ei tarkastelujakson aikana ole tapahtunut. Merkittävin muutos 
on ollut miesten naisia hieman nopeampi elinajan pidentyminen, mikä näkyy 
muun muassa eläkkeellä olevien miesten osuuden naisia nopeampana kasvuna.7 

Korkea ikä ja yksin asuminen liittyvät läheisesti naissukupuoleen. Tämä nä-
kyy selvästi kuviosta 3.1, jossa yksinasuvien naisten ja miesten väestöosuudet 
on esitetty iän mukaan. Työikäisinä yksinasuvien miesten osuus on hieman suu-
rempi kuin naisten. Noin 55 ikävuoden tienoilla yksin asuvien naisten ja mies-
ten osuudet ikäluokasta ovat yhtä suuret, noin 20 prosenttia. Sen jälkeen yksin 
asuvien naisten osuus alkaa kasvaa voimakkaasti. Miehillä yksin asuvien osuus 
kasvaa vasta 75 iän jälkeen.

Kuvio 3.1.

Yksinasuvien naisten ja miesten osuus ikäryhmästä vuonna 2013, prosenttia.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 2013, Tilastokeskus.

7 Vuodesta 1971 vuoteen 2013 vastasyntyneiden poikien elinajanodote piteni reilut 12 vuotta, kun vastaa-
va luku tytöillä oli vajaat 10 vuotta (Findikaattori 2015).
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Sukupuolten väliset erot elinajoissa ja tätä kautta myös ikä- ja perherakentees-
sa korostuvat, kun tarkastelun kohteena ovat pelkästään eläkeläiset (taulukko 
3.2). Vuonna 2013 kaikista eläkeläisnaisista yksin asuvia 75 vuotta täyttäneitä 
oli joka neljäs, mutta miehillä vastaava osuus oli vain 9 prosenttia. Naiset ovat 
miehiä harvemmin varhaiseläkkeellä, erityisesti työkyvyttömyyseläkkeellä. Les-
kien osuus on naisilla yli kolminkertainen miehiin verrattuna. Kaikista eläkeläi-
sistä noin 55 prosenttia oli naisia ja 45 prosenttia miehiä.

Taulukko 3.2.

Eläkeläisnaisten ja -miesten väestörakenne vuosina 1995 ja 2013. 

Naiset Miehet Kaikki

1995 2013 1995 2013 1995 2013

Mies 42 45

Nainen 58 55

Leski 36 28 10 7 25 18

Perhekoko

   yksi 46 48 23 29 37 39

   vähintään kaksi 54 52 77 71 63 61

18–54-vuotiaat 7 4 13 7 10 5

55–64-vuotiaat 22 15 29 20 25 17

65–74-vuotiaat 39 42 39 44 39 43

Yli 74-vuotiaat 31 39 19 28 26 34

Yksin 18–54-v. 2 1 5 4 3 2

Yksin 55–64-v. 7 5 6 6 7 6

Yksin 65–74-v. 18 17 7 10 13 14

Yksin 75+ v. 19 25 5 9 14 17

Vähintään kaksi, 18–54-v. 5 3 8 4 7 3

Vähintään kaksi, 55–64-v. 15 9 23 13 18 11

Vähintään kaksi, 65–74-v. 22 26 31 34 26 30

Vähintään kaksi, 75+ v. 11 15 14 20 12 17

Kotitalouden koko 1,41 1,37 1,70 1,59 1,52 1,46

Ekvivalenssiskaala 1,20 1,18 1,35 1,29 1,26 1,23

Väestö, tuhat 621 712 449 592 1 070 1 304

Kotitalouksia, tuhat 442 519 264 373 706 892

Kulutusyksiköitä, tuhat 530 615 356 482 886 1 097

Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995 ja 2013, Tilastokeskus.

Tarkastelujakson alkuun verrattuna miesten osuus eläkeläisistä on hieman nous-
sut. Samalla erot naisten ja miesten välillä ovat hieman kaventuneet, kun sekä 



34  ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA

yksin asuvien että yli 74-vuotiaiden osuudet ovat miehillä nousseet nopeammin 
kuin naisilla. Leskien osuudet ovat molempien sukupuolten osalta laskeneet. Yk-
sin asuvista entistä suurempi osa ei siten ole leskiä. Vanhuuseläkeläisten osuus 
on kasvanut – miehillä hieman enemmän kuin naisilla.

Ikä ja perhe vaikuttavat naisten ja miesten toimeentuloon

Edellä ilmeni kuinka ikä, perhekoko ja sukupuoli ovat sidoksissa toisiinsa. Lu-
vussa 2 esittelimme puolestaan kolme tulokokonaisuutta, joista kokonaiseläke 
otti huomioon eläketurvan kannalta keskeiset tuloerät, nettotulot, henkilön omat 
tulot ja ekvivalenttitulot, koko perheen tulot ja yhdessä asumisen edun. Tulevi-
en toimeentulotarkastelujen johdantona kuviossa 3.2 on esitetty, miten 20 vuot-
ta täyttäneen väestön netto- ja ekvivalenttitulot ovat vuonna 2013 jakautuneet 
iän mukaan. Eläkeläisiä ei ole eroteltu omaksi ryhmäkseen, mutta käytännös-
sä eläkeläisiä ovat kaikki 65 vuotta täyttäneet ja iso osa myös yli 59-vuotiaista. 
Tulokäsitteen ohella väestön sosiodemografinen rakenne vaikuttaa selvästi sii-
hen, minkälainen käsitys eläkeläisnaisten ja -miesten tai yleisemmin naisten ja 
miesten välisistä tuloeroista syntyy. 

Kuvio 3.2.

Keskimääräiset henkilökohtaiset nettotulot ja ekvivalenttitulot ikäryhmittäin naisilla ja 

miehillä vuonna 2013.*
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* Käyrät on tasoitettu käyttäen Clevelandin (1979) lokaalisti painotettua regressiomenetelmää.  
Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 2013, Tilastokeskus.

Ikävuoteen 25 saakka naisten ja miesten henkilökohtaiset nettotulot ovat samaa 
suuruusluokkaa, mutta tämän jälkeen ne erkaantuvat. Keskimäärin tulot ovat 
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korkeimmillaan hieman yli 40-vuotiaana, jolloin miehillä vuositulot ovat 6 000 
euroa korkeammat kuin naisilla. Tuloero säilyy myös eläkeiässä. 

Tunnetut työuraan kuten ansiotasoon, työuran eheyteen ja osa-aikatyön ylei-
syyteen liittyvät erot naisten ja miesten välillä näkyvät nettotuloissa selvästi. Nais-
ten säännöllisen työajan palkka on ollut viimeisten kahdenkymmenen vuoden 
aikana 80–83 prosenttia miesten palkoista (Tilastokeskus 2014). Naiset ovat li-
säksi yliedustettuina matalapalkka-aloilla. He myös valikoituvat eri ammattei-
hin, yrityksiin ja toimialoille sekä sijoittuvat toimialojen sisällä eri tehtäviin kuin 
miehet (STM 2008). Naiset ovat miehiä useammin määrä- ja osa-aikaisissa työ-
suhteissa.8 Eläkkeiden tasoon vaikuttavat palkkaerojen lisäksi se, että naisten 
työurat ovat jonkin verran lyhyempiä kuin miesten (Tuominen ym. 2011; Kaut-
to 2011). Naiset ja miehet jäävät eläkkeelle nykyään kuitenkin keskimäärin sa-
man ikäisinä (Kannisto ym. 2013).

Noin 65 vuoden iässä miesten tulotaso on poikkeuksellisen korkea. Tämä voi 
johtua siitä, että miesten keskimääräinen tulotaso on 55–65 vuoden iässä ollut 
työttömyyden vuoksi poikkeuksellisen matala. Eläkkeelle siirryttäessä kaikkien 
pienituloisten toimeentulon on havaittu nousevan (Rantala ja Suoniemi 2011; 
Rantala 2014). Taustalla voi olla myös otantasattuma.

Kun toimeentuloa tarkastellaan ekvivalentin tulon mukaan naisten ja mies-
ten väliset tuloerot pienenevät tai häviävät – yhdessä asuminen vähentää mer-
kittävästi miesten ja naisten välisiä tuloeroja.9 Tulohuippu saavutetaan 50–60 
vuoden ikäisenä, johon asti ekvivalenttitulot ovat naisilla ja miehillä käytännös-
sä yhtä suuret. Tämän jälkeen naisten ja miesten tulot erkaantuvat, kun naisten 
yksin asuminen alkaa lisääntyä voimakkaasti 55 ikävuoden tienoilla (ks. ku-
vio 3.1). Miehillä yksinasuvien osuus pysyy sen sijaan muuttumattomana lä-
hes 80-vuotiaaksi asti. Yksin asuminen on yleistä myös nuorilla, mutta palkka-
erot nuorten naisten ja miesten välillä ovat silloin vielä pieniä. Tässä iässä myös 
opiskelu on yleistä.

8 Tilastokeskuksen (2012) mukaan naiset tekivät vuonna 2012 osa-aikatyötä kaksi kertaa useammin 
(20 %) kuin miehet (10 %). Noin kolmannes naisista ja noin 19 prosenttia miehistä työskenteli osa- tai mää-
räaikaisessa työssä (Kauhanen 2013). Suomessa naiset ovat kuitenkin useammin kokopäivätöissä kuin EU-
maissa keskimäärin. 

9 Mitä suuremmat henkilökohtaiset tulot miehellä on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän elää pari-
suhteessa, mutta naisilla samanlaista riippuvuutta ei löytynyt (Sauli 2013).
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4 Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentulo 
 keskimäärin

Tämän luvun alussa tutkitaan, miten eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentulo 
on vuosina 1995–2013 kehittynyt ammatissa toimiviin naisiin ja miehiin näh-
den. Tulokäsitteinä ovat reaaliset vuoden 2013 rahassa mitatut netto- ja ekviva-
lenttitulot. Tämän jälkeen keskitytään pelkästään eläkeläisiin, jolloin myös elä-
keturvan kannalta tärkeä kokonaiseläke ja sen osat tulevat arvioinnin kohteeksi. 
Suhteuttamalla eri tulokäsitteisiin perustuvat eläkeläisnaisten ja miesten tulot 
toisiinsa saadaan lisäksi käsitys eläkeläisnaisten ja miesten välisistä tuloerois-
ta. Luvun lopussa toistetaan eläkeläisiä koskevat analyysit vuodelle 2013 iän ja 
perhekoon määräämissä ryhmissä. Kaikissa tarkasteluissa eri väestöryhmien toi-
meentuloa ja toimeentuloeroja mitataan keskiarvojen avulla.

 
4.1 Eläkeläistalouksien toimeentulo suhteessa muuhun väestöön

Vuonna 2013 eläkeläisnaisten nettotulot olivat keskimäärin 16 700 euroa ja elä-
keläismiesten 21 000 euroa vuodessa (kuvio 4.1a). Ammatissa toimivilla vastaa-
vat tulot olivat naisilla 26 900 ja miehillä 33 500 euroa. Sukupuolesta riippumat-
ta ammatissa toimivien tulot ovat odotetusti korkeammat kuin eläkeläisten tu-
lot, ja kummassakin väestöryhmässä naisten tulot ovat selvästi pienemmät kuin 
miesten tulot. Vuoteen 1995 verrattuna nettotulot ovat kaikissa ryhmissä reaali-
sesti kasvaneet. Ammatissa toimivilla miehillä kasvu on ollut voimakkainta, 51 
prosenttia ja naisilla 43 prosenttia.10 Eläkeläisnaisten keskimääräiset tulot ovat 
nousseet 43 prosenttia, joka on selvästi enemmän kuin miehillä (35 prosenttia). 

Ekvivalenttitulon perusteella ammatissa toimivien naisten ja miesten toimeen-
tulo on lähes samaa tasoa, mutta eläkeläisnaisilla ne ovat matalammat kuin elä-
keläismiehillä (kuvio 4.1b).11 Yhdessä asuminen tasoittaa naisten ja miesten vä-
lisiä tuloeroja ja ammatissa toimivilla yhdessä asuminen on yleisintä – seikka, 
joka havaittiin jo edellisen luvun yhteydessä. Vuoteen 2007 asti eläkeläisten – 
sekä naisten että miesten – suhteellinen asema ammatissa toimiviin nähden hei-

10 Tekemämme tarkempi analyysi osoitti, että miesten tulojen kasvu johtuu lähinnä pääomatulojen suu-
remmasta kasvusta, ei niinkään paremmasta ansiokehityksestä.

11 Tutkimme myös muiden ammatissa toimimattomien naisten ja miesten eli pitkälti työttömien, omaa ko-
titaloutta hoitavien ja opiskelijoiden toimeentulon kehitystä. Tarkastelun perusteella ammatissa toimimatto-
mien tulokehitys on sukupuolesta ja tulokäsitteestä riippumatta ollut heikompi kuin ammatissa toimivilla tai 
eläkeläisillä. 



 Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–2013 37

kentyi, sillä ekvivalenttitulot nousivat eläkeläisillä ammatissa toimivia hitaam-
min. Tämän jälkeen ammatissa toimivien tulojen kasvu on hidastunut, jolloin 
erot eläkeläisiin nähden ovat kaventuneet. Talouden taantuma on vaikuttanut 
– ainakin lyhyellä aikavälillä – ammatissa toimivien tuloihin enemmän kuin la-
kisääteisiin eläketuloihin.

Suuria muutoksia eläkeläisnaisten ja ammatissa toimivien naisten tuloasemis-
sa näiden väestöryhmien miehiin nähden ei ole ekvivalenttituloilla mitattuna ta-
pahtunut (kuvio 4.1c). Henkilökohtaisilla nettotuloilla mitattuna eläkeläisnais-
ten tuloasema eläkeläismiehiin verrattuna on parantunut. Ammatissa toimivil-
la naisilla tilanne nettotuloilla mitattuna oli päinvastainen.

 
Kuvio 4.1.

Ekvivalentti- ja henkilökohtaiset nettotulot naisille ja miehille sekä naisten tulot suh-

teessa miesten tuloihin vuosina 1995–2013, vuoden 2013 rahassa.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995–2013, Tilastokeskus. 
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4.2 Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentulo ja sen rakenne

Kuviosta 4.2 käy ilmi henkilön ”omia tuloja” kuvaavien kokonaiseläkkeiden, 
brutto- ja nettotulojen sekä muiden perheenjäsenten tulot huomioon ottavan ek-
vivalenttitulon kehitys vuosina 1995–2013. Tarkastelut on tehty erikseen elä-
keläisnaisille ja -miehille ja kaikki tulot ovat keskiarvoja vuoden 2013 rahas-
sa ilmaistuna. On huomattava, että tulokehitystä tarkastellaan tässä poikkileik-
kausaineiston tapaan, jolloin kunakin vuonna eläkeläisten joukkoon tulee uut-
ta väkeä, jonka toimeentulon taso on keskimäärin korkeampi kuin jo eläkkeel-
lä olevien, ja sieltä poistuu keskimääräistä pienituloisempia eläkeläisiä. Kuvioi-
den perusteella ei siis voida selvittää sitä, miten yksittäisen eläkeläisen tulota-
so on muuttunut. Sen tutkiminen vaatii paneeliaineistoa, jossa samoja yksilöitä 
seurataan vuodesta toiseen (Rantala ja Suoniemi 2010; Rantala ja Gould 2015).

Kuvio 4.2. 

Eläkeläisnaisten ja -miesten kokonaiseläkkeen, brutto- ja nettotulon sekä ekvivalent-

titulon kehitys keskimäärin vuosina 1995–2013, euroa vuodessa, vuoden 2013 ra-

hassa.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995–2013, Tilastokeskus. 

Vuonna 2013 eläkeläisnaisten kokonaiseläke oli keskimäärin 16 300 euroa vuo-
dessa, noin 1 350 euroa kuukautta kohden. Kun kokonaiseläkkeen lisäksi ote-
taan huomioon muut bruttomääräiset tulot, kuten ansio- ja pääomatulot, vuo-
situlot nousevat noin viidenneksellä. Maksettujen verojen jälkeen, nettomää-
räisesti tulot asettuvat 16 400 euron tasolle. Perheen muiden jäsenten ja yhdes-
sä asumisen skaalaedun huomioiva ekvivalenttitulo antaa eläkeläisnaisten ryh-
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mässä tarkastelluista tulokäsitteistä korkeimman tulotason. Vuonna 2013 nais-
ten ekvivalenttitulo oli keskimäärin 22 000 euroa vuodessa eli yli kolmannek-
sen korkeampi kuin pelkästään henkilökohtaisiin tuloihin perustuva nettotulo. 
Henkilökohtaisten ja ekvivalenttitulojen suhde on tarkasteluajanjaksolla kasva-
nut, mutta vain vähän. Tämä viittaa siihen, että kotitalouden rakenne eläkeläis-
ten keskuudessa ei ole kovin paljon muuttunut. 

Eläkeläismiesten tulot ovat tulomitasta riippuen vuodessa noin 2 000–6 500 
euroa korkeammat kuin eläkeläisnaisten. Bruttotuloissa ero on suurin ja ekviva-
lenttina tulona mitattuna pienin ja toisin kuin naisilla miehillä bruttotulot ovat 
korkeammat kuin ekvivalenttitulot. Ekvivalenttituloa laskettaessa perheen jäsen-
ten oletetaan jakavan tulonsa tasan. Koska naiset ovat keskimäärin miehiä pieni-
tuloisempia, he hyötyvät yhdessä asumisesta miehiä enemmän. Ekvivalenttitu-
loa koskevien tulkintojen osalta on muistettava, että naisten ja miesten väliseen 
tulovertailuun vaikuttavat sekä erot yksinasumisen yleisyydessä että erot yksin 
asuvien naisten ja miesten tulotasoissa. Verotuksen tuloeroja tasaava vaikutus 
näkyy siinä, että miesten nettotulot ovat keskimäärin 79 ja naisten 84 prosent-
tia bruttotulosta (ks. myös kuvio 5.5). 

Tarkastelujakson aikana naisten kokonaiseläke, brutto- ja nettotulo ovat re-
aalisesti nousseet noin 40 prosenttia ja ekvivalenttitulo 45 prosenttia. Miehillä 
vastaavat luvut ovat olleet hieman pienemmät, joten suhteellisesti sukupuolten 
välinen ero on kaikilla tulokäsitteillä kaventunut.

 
Työeläke kokonaiseläkkeestä naisilla 77 ja miehillä 92 prosenttia

Eläkeläisten tärkein tulolaji on eläke. Vuonna 2013 kokonaiseläkkeen osuus 
bruttotulosta oli naisilla keskimäärin 83 prosenttia ja miehillä 77 prosenttia. 
Kokonaiseläkkeen rakenteessa ja kehityksessä on kuitenkin sukupuolten välil-
lä selviä eroja. Tämä näkyy kuviossa 4.3, jossa naisten ja miesten keskimääräi-
nen kokonaiseläke on ositettu omaan työ- ja kansaneläkkeeseen12 sekä perhe-
eläkkeeseen. Yksinkertaisuuden vuoksi työ- ja kansaneläkejärjestelmän perhe-
eläkkeet on yhdistetty. Eläkeläisille perhe-eläke on myös likimain sama kuin les-
keneläke (Takala 2013).

Vuonna 2013 naisten oma työeläke oli keskimäärin 12 500 euroa, oma kan-
saneläke 2 000 euroa ja leskeneläke 1 700 euroa vuodessa. Vaikka omaan työ-
uraan perustuva työeläke on merkittävin eläkemuoto, olisi naisten kokonaiselä-

12 Kansaneläke sisältää vuonna 2011 voimaan tulleen takuueläkkeen.
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ke ilman kansaneläkettä ja leskeneläkettä noin neljänneksen pienempi. Kansan-
eläke laskee sekä euromääräisenä että suhteessa kokonaiseläkkeestä. Miehillä 
vastaava alenema olisi vain vajaat 10 prosenttia. 

Merkillepantava ero on, että miehet eivät leskeneläkettä juuri saa. Miesten ly-
hyemmästä elinajasta johtuen miehet ovat naisia harvemmin leskiä. Leskeneläk-
keeseen tehtävässä eläkesovituksessa lesken oma työeläke otetaan lisäksi lesken-
eläkkeen määrässä huomioon. Eläkesovitus vie leskeneläkkeen kokonaan use-
ammin mies- kuin naisleskiltä.13

Vaikka omaan työuraan perustuvan eläkkeen taso on naisilla pienempi kuin 
miehillä, on ero tarkastelujakson aikana kaventunut. Työssäkäynnin lisäänty-
minen ja työurien pidentyminen ovat nostaneet naisten työeläkettä tarkaste-
lujakson aikana yli 90 prosenttia ja miehillä noin 40 prosenttia. Kokonaiseläk-
keessä muutos ei kuitenkaan näy yhtä suurena, sillä samaan aikaan kansaneläk-
keen merkitys on vähentynyt. Leskeneläkkeen merkitys kokonaiseläkkeestä on 
tarkastelujakson ajan säilynyt naisilla samantasoisena, reilussa 10 prosentissa.

Kuvio 4.3. 

Eläkeläisnaisten ja -miesten keskimääräisen kokonaiseläkkeen jakautuminen omaan 

työeläkkeeseen, kansaneläkkeeseen ja leskeneläkkeeseen vuosina 1995–2013, euroa 

vuodessa, vuoden 2013 rahassa.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995–2013, Tilastokeskus.

13 Miesleskien osuus leskeneläkkeistä on 17 prosenttia vuonna 2011. Perhe-eläkkeistä tarkemmin ks. Ta-
kala (2013).
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Kuinka paljon on eläkeläisnaisen euro?

Kuvio 4.4 antaa tästä karkean kuvan suhteuttamalla naisten keskimääräisen tu-
lon miesten vastaavaan. Vuonna 2013 naisten euro oli tulokäsitteestä riippuen 
66–91 prosenttia miesten eurosta. Tuloero on sitä pienempi, mitä laajemmasta 
tulokäsitteestä on kysymys. Kun tarkastelun kohteena on pelkästään omaan työ-
uraan perustuva työeläke, suhde on 66 prosenttia. Oman kansaneläkkeen huo-
mioimisen jälkeen ero kaventuu 71 prosenttiin ja leskeneläkkeen jälkeen 79 pro-
senttiin. Myös verotus tasaa tuloeroja, sillä bruttotulona naisten euro oli 75 pro-
senttia ja nettotulona 80 prosenttia miesten eurosta. Ekvivalentin tulon mukaan 
laskettuna osuus on jo 91 prosenttia. 

Tarkastelujakson aikana suurin muutos on ollut naisten omaan työuraan pe-
rustuvan työeläkkeen nousu suhteessa miesten työeläkkeeseen. Samansuuntai-
nen muutos näkyy myös omaeläkkeissä, joskin lievempänä. Tämä johtuu nais-
ten työssäkäynnin lisääntymisestä ja työurien pidentymisestä. Muiden tulokä-
sitteiden osalta muutokset ovat olleet melko vähäisiä.

Kuvio 4.4.

Eläkeläisnaisten keskimääräisten tulojen suhde eläkeläismiesten tuloon vuosina 

1995–2013, tulokäsitteinä oma työeläke, omaeläke, kokonaiseläke, brutto- ja netto-

tulot sekä ekvivalenttitulot, prosenttia.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995–2013, Tilastokeskus. 
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4.3 Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentulo iän ja perhekoon 
 mukaan

Edellä eläkeläisnaisten ja -miesten välisiä tuloeroja tutkittiin ilman muita tulota-
soon ja tuloeroihin vaikuttavia tekijöitä. Seuraavassa tutkitaan, miten kuva nais-
ten ja miesten tuloista ja tuloeroista muuttuu, kun tarkastelut tehdään iän ja per-
hekoon mukaan ositetuissa ryhmissä. Merkillepantavaa on se, että nyt huomi-
on kohteeksi tulevat myös eläkeläisnaisten ja -miesten sisäiset tuloerot. Esitys-
tavan yksinkertaistamiseksi keskitymme vain vuoteen 2013. Ekvivalenttitulon 
osalta on muistettava, että yksin asuvien ekvivalenttitulo on sama kuin nettotulo.

Kuviossa 4.5 on esitetty eläkeläisnaisten kokonaiseläke sekä brutto-, netto- ja 
ekvivalenttitulot iän14 ja perhekoon mukaan. Tulokäsitteiden väliset tasoerot tu-
levat ilmi myös tässä tarkastelussa. Esimerkiksi ekvivalenttitulo antaa perheel-
lisille naisille korkeimman ja kokonaiseläke sekä nettotulo matalimman tulota-
son. Iän ja perhekoon merkitys toimeentuloon on kuitenkin ilmeinen ja tulokä-
sitteestä riippuen niiden merkitys lisäksi vaihtelee.

 
Kuvio 4.5.

Eläkeläisnaisten kokonaiseläke, brutto- ja nettotulot sekä ekvivalenttitulot vuonna 

2013 iän ja perhekoon mukaan, keskiarvo, euroa vuoden 2013 rahassa.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 2013, Tilastokeskus.

14 Ikäryhmässä 18–54-vuotiaat havaintoja on vähän, joten niitä koskeviin tuloksiin on suhtauduttava va-
rauksella.
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Tulotasot ovat nuorimmilla ja vanhimmilla eläkeläisillä matalimmat ja keskim-
mäisissä korkeimmat. Käänteinen U-muoto iän suhteen on ymmärrettävä, sillä 
keskimmäisissä ikäryhmissä omaa työeläkettä kartuttavat työurat ovat pisimmät 
ja eläkkeen pohjana olevat ansiot korkeimmat.15 Bruttotulona mitattuna tulota-
so nousee ja iän vaikutus vaimenee, sillä lähinnä tulonsiirrot, kuten toimeentu-
lo- ja eläkeläisten asumistuki, tasaavat tuloeroja pieni- ja suurituloisten välillä. 
Edelleen verotus tasoittaa tuloeroja ikäryhmien välillä.

Perheen keskeinen merkitys toimeentuloon on ilmeinen, sillä vähintään kah-
den hengen taloudessa asuvien naisten ekvivalenttitulo on kaikissa ikäryhmis-
sä korkeampi kuin yksin asuvien naisten ekvivalenttitulo (= nettotulo). Korkeim-
millaan tulotaso on perheellisillä 55–74 vuoden iässä, noin 28 000 euroa, jol-
loin myös ero yksin asuviin nähden on suurin. Tässä iässä eläkeaikaisen työnte-
on ja etenkin puolison työssäolon voi olettaa olevan yleisintä. Matalin tulotaso 
on yksinasuvilla yli 74-vuotiailla. Tämän ryhmän keskimääräinen ekvivalentti-
tulo on noin 16 000 euroa vuodessa. 

Eri tulokäsitteiden merkitys käy kiinnostavalla tavalla ilmi, kun yksin asuvi-
en ja perheellisten toimeentuloa tarkastellaan omien tulojen, siis brutto- ja net-
totulon tai kokonaiseläkkeen, avulla. Näiden tulokäsitteiden perusteella yksin 
asuvien ja perheellisten naisten tulotasossa ei ole ikävuoteen 64 asti suurtakaan 
eroa, mutta kahdessa vanhemmassa ikäryhmässä ne ovat perheellisillä vajaa vii-
denneksen matalammat kuin yksin asuvilla. Vanhuuseläkeikäisten perheellisten 
tulotaso on ekvivalenttitulon perusteella selvästi korkeampi, mutta omien tulo-
jen perusteella matalampi kuin yksin asuvien. Tämä selittyy leskeneläkkeellä, 
jonka merkityksestä tarkemmin kuvion 4.7 yhteydessä ja luvussa 5.2.

Eläkeläismiehillä tuloprofiili on iän mukaan myös käänteisen U-käyrän muo-
toinen, mutta jyrkempi kuin naisilla (kuvio 4.6). Esimerkiksi tuloero 18–54-vuo-
tiaiden ja 65–74-vuotiaiden kokonaiseläkkeessä oli miehillä noin 10 000 euroa 
ja naisilla noin 5 000 euroa. Työeläkkeen perusteena olevat ansiotuloerot ovat 
siten olleet miesten välillä suuremmat kuin naisilla. Toisin kuin naisilla yksin 
asuvien miesten omat tulot ovat lisäksi matalammat kuin perheellisten miesten. 
Taustalla voi olla valikoituminen, sillä yksin asuvien ikääntyneiden miesten syr-
jäytymisen riski ja tätä kautta pienituloisuus on havaittu olevan yksin asuvia nai-
sia suurempi. Kyse voi olla myös siitä, että yksinasuvat miehet eivät leskenelä-
kettä juuri saa (ks. kuvio 4.7 ja luku 5.2). Leskiä yksinasuvista eläkeläismiehis-
tä on reilut 7 prosenttia, naisten vastaava luku on 28.

15 Vuonna 2012 eläkkeelle siirtyneiden naisten ja miesten eläketuloerot olivat pienemmät kuin kaikilla 
eläkkeensaajilla keskimäärin (Kannisto ym. 2013).
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Kuvio 4.6.

Eläkeläismiesten kokonaiseläke, brutto- ja nettotulot sekä ekvivalenttitulot vuonna 

2013 iän ja perhekoon mukaan, keskiarvo, euroa vuoden 2013 rahassa.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 2013, Tilastokeskus. 

Ikä ja perhekoko näkyvät kokonaiseläkkeen rakenteessa 

Eläkeläisnaisten ja -miesten kokonaiseläkkeen rakennetta on tarkasteltu lähem-
min kuviossa 4.7. Kansaneläkkeen merkitys naisille etenkin nuorimmassa ikä-
ryhmässä tulee selvästi esille. Alle 55-vuotiailla perheellisillä eläkeläisnaisilla 
se on yli puolet ja yksin asuvilla puolet kokonaiseläkkeestä. Takuueläke laske-
taan kansaneläkkeeksi.

Yksin asuvilla erottuu myös leskeneläke ja sen kasvu iän myötä siten, että 
vanhimmassa ikäryhmässä sen osuus kokonaiseläkkeestä on jo neljäsosa. Il-
man leskeneläkettä yksin asuvien ja perheellisten naisten eläkkeet olisivat osa-
puilleen yhtä suuret. Koska naisten työeläkkeet ovat yksin asuvilla ja perheelli-
sillä ikäluokittain samaa suuruusluokkaa, naisten työurat ja ansiokehitys ovat 
olleet melko samankaltaiset. Leskeneläke pienentää usein kansaneläkettä, mis-
tä johtuen yksin asuvilla 75 vuotta täyttäneillä on hieman pienempi kansanelä-
ke kuin saman ikäisillä perheellisillä.
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Kuvio 4.7.

Eläkeläisnaisten ja -miesten kokonaiseläkkeen jakautuminen omaan työ- ja kansan-

eläkkeeseen sekä leskeneläkkeeseen iän ja perhekoon mukaan vuonna 2013, euroa 

vuoden 2013 rahassa.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 2013, Tilastokeskus. 

Eläkeläismiesten kokonaiseläke koostuu käytännössä omasta työ- ja kansaneläk-
keestä, sillä leskeneläkkeen merkitys on heillä hyvin vähäinen (kuvio 4.7). Nuo-
rimmassa ikäryhmässä kokonaiseläkkeen taso on naisten tapaan matala ja kan-
saneläkkeen merkitys huomattava. Muissa ikäryhmissä korostuu työeläkkeen 
rooli. Perheellisillä miehillä työeläke on selvästi korkeampi kuin yksin asuvilla 
ja kansaneläke vastaavasti matalampi. Yksin asuvien ja perheellisten miesten 
työurat ovat siten valikoituneet erilaisiksi. 
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Kuvio 4.7 paljastaa myös, että erot yli 65-vuotiaiden yksin asuvien ja perheel-
listen kokonaiseläkkeissä on miehillä suurempi kuin naisilla. Miehillä ikäryh-
mittäiset työuran aikaiset ansioerot ja tätä kautta erot työeläkkeissä ovat suu-
remmat kuin naisilla.

Kuinka paljon on eläkeläisnaisen euro perhekoon ja iän mukaan?

Kuinka paljon eläkeläisnaisen euro on eläkeläismiehen eurosta, kun perhekoko 
ja ikä otetaan huomioon? Kuviossa 4.8 tätä on tarkasteltu yli 54-vuotiaiden osal-
ta suhteuttamalla eri tulokäsitteisiin perustuvat eläkeläisnaisten keskimääräi-
set tulot miesten vastaaviin. Tulomitasta, iästä ja perhekoosta riippuen vastaus 
vaihtelee 55 ja 100 prosentin välissä. Alin tulosuhde on vanhimman ikäryhmän 
perheellisillä, kun tulovertailu tehdään pelkän oman työeläkkeen perusteella ja 
korkein perheellisillä, kun tulokäsitteenä on ekvivalenttitulo. 

Kuvio 4.8.

Eläkeläisnaisten keskimääräisten tulojen suhde eläkeläismiesten tuloon iän ja perhe-

koon mukaan vuonna 2013 eri tulokäsitteillä, prosenttia.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 2013, Tilastokeskus. 

Iän myötä tuloero naisten ja miesten välillä kasvaa selvästi. Erityisen hyvin tämä 
näkyy työeläkkeissä, sillä vanhimmassa ikäryhmässä naisten työeläke on vain 
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noin 55–65 prosenttia miesten työeläkkeestä, kun se nuorimmassa on 80–90 
prosentin tuntumassa. Kun muut eläkkeet eli kansaneläke ja leskeneläke otetaan 
huomioon, eläkeläisnaisten suhteellinen asema selvästi paranee. Yksin asuvilla 
75 vuotta täyttäneillä naisilla muutos on erityisen suuri, sillä heidän kokonais-
eläkkeensä on reilut 90 prosenttia vastaavasta miesten kokonaiseläkkeestä. Tu-
lokäsitteen laajentuessa paranee nuorempien ikäryhmien naisten asema saman 
ikäisiin miehiin nähden. Iän merkitys on sama, vaikka tulokäsitteenä olisi koko-
naiseläkkeen sijaan brutto- tai nettotulo. Perheellisten naisten ja miesten ekvi-
valenttitulo on iästä riippumatta luonnollisesti yhtä suuri.

Iän ohella erottuu myös perherakenne. Kun tulosuhdetta mitataan omien tu-
lojen kautta, ovat yksin asuvien tulosuhteet systemaattisesti korkeammat kuin 
perheellisten. Nuorimmassa ikäryhmässä ero on melko pieni, mutta muissa se 
on noin 10–20 prosenttiyksikköä. Esimerkiksi ikäryhmässä 65–74-vuotiaat yk-
sin asuvien naisten nettotulot ovat 87 prosenttia yksin asuvien miesten vastaa-
vasta, mutta perheellisillä vain 71 prosenttia. Yksin asuvien naisten suhteellista 
asemaa parantaa sekä leskeneläkkeen saaminen että yksin asuvien miesten per-
heellisiä pienempi tulotaso. Tilanne on toinen, kun tarkastelu perustuu ekviva-
lenttiin tuloon, sillä tällöin perheellisten naisten tulot ovat yhtä suuret kuin per-
heellisten miesten ja yksin asuvien naisten pienemmät kuin yksin asuvien mies-
ten. Kyse on pitkälti siitä, tarkastellaanko sukupuolten välisiä toimeentuloeroja 
omien tulojen vai koko perheen tulot huomioon ottavasta näkökulmasta. Yksin 
asuvilla kyse on samasta asiasta, mutta perheellisille ei.
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5 Eläkeläisnaiset ja -miehet tulojakaumassa

Edellä eläkeläisten tulokehitystä tarkasteltiin ryhmäkeskiarvojen kautta ja ver-
tailtiin eläkeläisnaisia suhteessa eläkeläismiehiin. Tässä luvussa verrataan elä-
keläisnaisten ja -miesten toimeentuloeroja laajemmin. Olemme kiinnostuneita 
siitä, kuinka eläkeläisnaiset ja -miehet sijoittuvat koko väestön tulojakaumaan 
ja siitä, kuinka tasaisesti tai epätasaisesti tulot ovat jakaantuneet eläkeläisryh-
mien sisällä. Lisäksi tarkastelemme eläkeläisnaisten ja -miesten tulojen koostu-
musta eri tuloluokissa. Tulonjakoa tutkitaan kahden tulokäsitteen avulla: itse-
määräämisoikeuden kannalta tärkeiden henkilökohtaisten nettotulojen ja per-
heen huomion ottavan ekvivalenttitulon avulla. 

Tulonjaon kehitykseen vaikuttavat useat eri tekijät. Ensinnäkin, miten eri vä-
estöryhmien tulot kehittyvät suhteessa koko väestön keskimääräisiin tuloihin. 
Jos pienituloisten tulokehitys on keskimääräistä nopeampaa, tuloerot tasoittu-
vat. Eläkeläisten tulotason paraneminen suhteessa muuhun väestöön tasoittaa 
tuloeroja. Toiseksi tulonjaon kehitykseen vaikuttaa se, miten tulotasoiltaan eri-
laisten ryhmien väestöosuudet kehittyvät. Eläkeläiset ovat keskimäärin pienitu-
loisempia kuin palkansaajat, jolloin eläkeläisten väestöosuuden kasvu puoles-
taan lisää tuloeroja. Kolmanneksi tulonjaon kannalta merkitystä on myös sillä, 
miten ryhmien sisällä tuloerot kehittyvät. 

5.1 Eläkeläisnaisten ja -miesten sijoittuminen tulojakaumassa

Eläkeläisten määrä on kasvanut sekä suhteellisesti että absoluuttisesti. Seuraa-
vassa tarkastellaan eläkeläisten sijoittumista koko väestön eri tulokymmenyksiin. 
Alimpaan kymmenykseen kuuluu pienituloisin 10 prosenttia väestöstä, ylimpään 
kymmenykseen suurituloisin 10 prosenttia väestöstä. Eläkeläisten sijoittuminen 
eri tuloluokkiin riippuu siitä, millä tulokäsitteellä asiaa tarkastelee. Kuvassa 5.1a 
tulokymmenykset on muodostettu henkilökohtaisten nettotulojen mukaan. Alle 
18-vuotiaat eivät mukana tarkastelussa. Kuvassa 5.1b tulokymmenykset on muo-
dostettu ekvivalenttitulon mukaan, jossa mukana on koko väestö.

Kuviosta nähdään, miten eläkeläisnaiset ja -miehet näihin kymmenyksiin si-
joittuvat. Jos eläkeläisten toimeentulon jakauma on sama kuin koko väestön, niin 
väestöosuus on kussakin kymmenyksessä sama 10 prosenttia. Jos väestöosuus 
on suurempi, niin ryhmän osuus tuloluokassa on keskimääräistä suurempi. Se-
kä eläkeläisnaisten että -miesten osuudet yli tuloryhmien summautuvat sataan. 
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Kuvio 5.1.

Eläkeläisnaisten ja -miesten sijoittuminen a) nettotulojen ja b) ekvivalenttitulojen 

kymmenyksissä vuosina 1995 ja 2013.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995 ja 2013, Tilastokeskus. 

Henkilökohtaisten tulojen jakauman perusteella eläkeläisistä vain pieni osa kuu-
luu alimpaan tulokymmenykseen. Sen sijaan yli puolet eläkeläisistä sijoittuu kol-
meen seuraavaan tuloluokkaan. Eläkeläisnaisista noin 65 prosenttia ja eläkeläis-
miehistä noin puolet kuuluu omien tulojen perusteella toiseen, kolmanteen tai 
neljänteen tulokymmenykseen.

Kahdessa alimmassa tulokymmenyksessä eläkkeensaajat ovat kansaneläket-
tä ja sitä täydentävää takuueläkettä saavia. Eläkeläisnaisten osuus on lähes kak-
sinkertainen eläkeläismiehiin verrattuna. Kolmannessa tuloluokassa naiseläke-
läisiä on eniten. Neljännessä kymmenyksessä eläkeläisnaisia ja -miehiä on suh-
teellisesti yhtä paljon – noin 20 prosenttia eläkeläisistä. Ylimmässä tulokym-
menyksessä on eläkeläisnaisista vain kaksi prosenttia, kun eläkeläismiehistä 
siellä on noin 6 prosenttia.

Ekvivalenttitulojen perusteella eläkeläiset sijoittuvat eri tuloluokkiin tasai-
semmin kuin henkilökohtaisten tulojen perusteella. Henkilökohtaisten tulojen 
perusteella eläkeläisiä on enemmän alimmassa tuloluokassa – etenkin eläkeläis-
naisia – mutta kotitalouden tulot huomioon ottaminen kasvattaa eläkeläisnais-
ten suhteellista osuutta myös ylimmässä tuloluokassa. 

Kun verrataan henkilökohtaisten tulojen jakaumaa ekvivalenttitulojen jakau-
maan, havaitaan, että henkilökohtaisten tulojen perusteella oleva pienituloinen 
voi sijoittua ekvivalenttitulojen jakaumassa paremmin. Näin käy usein työvoi-
man ulkopuolella olevalle puolisolle, kotona asuvalle yli 17-vuotiaalle tai työt-
tömän puolisolle, jos hän on työllistynyt.
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Eläkeläisnaisten suhteellinen asema on parantunut

Eläkeläisten asema suhteessa muuhun väestöön on parantunut viimeisen kah-
denkymmenen vuoden aikana. Muutokset näkyvät etenkin eläkeläisnaisten ase-
massa ja ne ovat selvästi eläkeläismiehiä voimakkaampia. Eläkeläisnaisten suh-
teellinen osuus on pienentynyt huomattavasti alimmassa tulokymmenyksessä, 
kun vertaillaan vuosia 1995 ja 2013. Eläkeläisnaisten osuus on kasvanut kol-
mannessa, neljännessä ja viidennessä tulokymmenyksessä. Naisilla muutos on 
tarkoittanut suhteellisen aseman parantumista, kun miehillä asema on pysynyt 
likimain entisellään.

Eläkeläismiehiä on enemmän ylimmässä tulokymmenyksessä kuin eläkeläis-
naisia. Eläkeläisnaisista noin 5 prosenttia kuuluu ylimpään tulokymmenykseen 
ja eläkeläismiehistä noin 7 prosenttia. Eläkeläisten osuus suurituloisten joukos-
sa on muuttunut vain vähän vuodesta 1995 vuoteen 2013. Lähinnä ylimmässä 
tulokymmenyksessä eläkeläisten osuus on hieman laskenut.

Eläkeläisnaisten määrä on vähentynyt alimmassa tuloluokassa

Eläkeläisten määrä on tarkasteluperiodilla lisääntynyt ja miesten osuus eläkeläi-
sistä on kasvanut 42 prosentista 45 prosenttiin (taulukot 3.1 ja 3.2). Sijoittumi-
nen eri ekvivalenttitulojen kymmenyksiin on myös muuttunut. Eläkeläisten lu-
kumäärä on kasvanut kaikissa tulokymmenyksissä, alinta tulokymmenystä lu-
kuun ottamatta (kuvio 5.2). Alin tulokymmenys on myös ainoa tuloluokka, jossa 

Kuvio 5.2.

Eläkeläisnaisten ja -miesten lukumäärät ekvivalenttitulojen kymmenyksessä vuosina 

1995 ja 2013.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995 ja 2013, Tilastokeskus. 
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eläkeläisnaisten lukumäärä on laskenut. Lähes puolet eläkeläisten määrän kas-
vusta on tapahtunut kolmannessa ja neljännessä tulokymmenyksessä. Edellises-
sä naisten määrä on kasvanut enemmän ja jälkimmäisessä miesten.

Eläkeläismiesten henkilökohtaiset tulot jakautuvat eläkeläisnaisia 
epätasaisemmin 

Edellä tarkasteltiin eläkeläisväestön sijoittumista eri tuloluokkiin. Se ei vielä 
kerro, kuinka suuria tai pieniä tuloja näissä tuloryhmissä saadaan. Seuraavaksi 
tarkastellaan henkilökohtaisten tulojen jakaumaa eläkeläisnaisten ja -miesten 
keskuudessa. Sen jälkeen katsotaan kuinka ekvivalenttitulot ovat jakautuneet.

Kuvio 5.3.

Väestöryhmien sisäiset tuloerot a) henkilökohtaisten nettotulojen ja b) ekvivalenttitu-

lojen mukaan vuosina 1995–2013.

16

18

20

22

24

26

28

30

32

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011
2013

Gini-kerroin, % a) Henkilökohtaiset nettotulot 

EläkeläismiehetEläkeläisnaiset

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011
2013

b) Ekvivalenttitulot 

20

25

30

35

40

45

50

c) Koko väestö  

Ekvivalenttitulot

Henkilökohtaiset nettotulot

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011
2013

Gini-kerroin, %

Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995–2013, Tilastokeskus.
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Aikaisemmin havaittiin, että eläkeläismiesten henkilökohtaiset nettotulot ovat 
korkeammat kuin eläkeläisnaisten. Eläkeläismiesten henkilökohtaisten tulojen 
erot ovat myös suuremmat kuin eläkeläisnaisten (kuvio 5.3a). Samat erot päte-
vät sekä tulotasojen että jakauman osalta ammatissa toimivien naisten ja mies-
ten välillä. 

Ryhmien sisällä henkilökohtaisten tulojen erot ovat huomattavasti pienem-
mät kuin koko väestön tuloerot (kuvio 5.3c). Tämä johtuu siitä, että ryhmien vä-
liset tuloerot ovat suuret. Toisin sanoen keskimääräiset tulotasot ryhmien välillä 
ovat suuret. Luvun 4 perusteellakin voitiin jo päätellä, että henkilökohtaiset tu-
lot ovat koko väestön osalta epätasaisemmin jakaantuneet kuin ekvivalenttitulot.

Yhdessä asuminen tuottaa suuremman hyödyn eläkeläisnaisille 
kuin -miehille

Ekvivalenttituloilla tarkasteltuna eläkeläisnaisten ja -miesten väliset tuloerot ka-
penevat verrattuna henkilökohtaisiin nettotuloihin (kuvio 4.4). Eläkeläisnaisten 
ja -miesten ryhmissä ekvivalenttitulojen Gini-kertoimella mitattuna myös ryhmi-
en sisäiset tuloerot ovat likimain yhtä suuret. Eläkeläisnaisten ja -miesten sisäiset 
tuloerot ovat kapeammat kuin koko väestössä, mutta erot ovat koko väestöön ver-
rattuna pienemmät kuin henkilökohtaisilla tuloilla mitattuna (kuviot 5.3b ja c). 

Merkille pantavaa on, että eläkeläisnaisten sisäiset tuloerot ovat henkilökoh-
taisilla tuloilla mitattuna pienemmät kuin ekvivalenttituloilla mitattuna. Aikai-
semmista tutkimuksista tiedetään, että mitä suuremmat henkilökohtaiset tulot 
miehellä on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän elää parisuhteessa, mut-
ta naisilla samanlaista yhteyttä ei löytynyt (Sauli 2013). Parisuhteessa elävän 
naisen ekvivalenttitulot ovat näin todennäköisesti suuremmat kuin hänen hen-
kilökohtaiset tulonsa. Tällöin naiset hyötyvät yhdessä asumisesta. Kun perheel-
liset eläkeläismiehet jakavat pienituloisemman puolison kanssa tulonsa, on ek-
vivalenttitulojen ero puolestaan yksin asuvien ja perheellisten eläkeläismiesten 
välillä pienemmät kuin naisilla. 

Eläkeläisten ja ammatissa toimivien ryhmissä tulot ovat tasaisemmin jakaan-
tuneet kuin väestö kokonaisuudessaan. Ammatissa toimivien ryhmässä Gini-ker-
roin on samaa luokkaa kuin eläkeläisten – sekä naisilla että miehillä. Ammatis-
sa toimimattomien tulot ovat sen sijaan jakaantuneet selvästi epätasaisemmin. 
Se on myös ryhmä, jossa on paljon pienituloisia. Kaikkien väestöryhmien sisäi-
set tuloerot ovat kuitenkin kasvaneet samalla lailla kuin koko väestön tuloerot, 



 Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–2013 53

jolloin tuloerojen kasvua selittää pikemminkin ryhmien sisällä tapahtunut tu-
loerojen kasvu kuin ryhmien välisten tuloerojen kasvu. 

5.2 Eläkeläisnaisten ja -miesten tulokoostumus eri tuloluokissa

Edellä tarkasteltiin tulojen jakautumista eläkeläisnaisten ja -miesten keskuudes-
sa. Seuraavaksi tutkitaan, kuinka tulot muodostuvat eri tulolähteistä ja löydetään-
kö eläkeläisnaisten ja -miesten välillä merkittäviä eroja. Luvussa 4 tarkasteltiin 
eläketuloja ja niiden muodostumista omista eläkkeistä (työ- ja kansaneläkkees-
tä) ja leskeneläkkeestä16. Henkilön toimeentuloon vaikuttaa myös perheen mui-
den jäsenten saamat eläkkeet. Vaikka eläkeläisillä tulonsiirrot liittyvät pääosin 
erilaisiin eläkkeisiin, eläkeläisperheet saavat myös muita sosiaalietuuksia kuten 
asumistukea. Eläkeläiset voivat saada lisäksi palkka-, yrittäjä- ja pääomatuloja. 

Tässä luvussa tarkastellaan henkilökohtaisten ja ekvivalenttitulojen koostu-
musta eläkeläisnaisten ja -miesten keskuudessa kokonaisuudessaan ja eri tulo-
luokissa sekä sitä, miten tulokoostumus on muuttunut kahdessa vuosikymme-
nessä. Huomion arvoista on, että tässä tuloluokat on muodostettu vain eläkeläis-
ten joukosta (ks. liitetaulukko 1).

Aluksi tarkastellaan eläkeläisnaisten ja -miesten henkilökohtaisten tulojen 
koostumusta. Vakiintunut tapa tulokoostumusta tutkittaessa on katsoa tuloeriä 
bruttotulojen suhteen. Siinä eri tuloerien vaikutus tulonmuodostukseen on po-
sitiivisella puolella ja tuloja pienentävät verot ovat negatiivisella puolella (ku-
vio 5.4). Kuvasta nähdään suoraan muun muassa keskimääräiset veroasteet. 

Työeläke on eläkeläisillä bruttotulojen suurin tuloerä. Sen suhteellinen osuus 
on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana. Samalla kansaneläkkeen osuus on las-
kenut. Muutos on eläkeläisnaisilla huomattavasti voimakkaampaa kuin eläke-
läismiehillä. Leskeneläkkeen osuus on vuonna 2013 eläkeläisnaisilla lähes yh-
tä suuri kuin kansaneläkkeen osuus. Eläkeläismiehet eivät juuri leskeneläkettä 
saa. Tarkasteluajanjaksolla kokonaiseläkkeen osuus bruttotuloista on pysynyt 
muuttumattomana. 

Eläkeläisnaisilla kokonaiseläkkeiden osuus tulonmuodostuksesta on noin 5 
prosenttiyksikköä suurempi kuin eläkeläismiehillä. Muiden tulonsiirtojen osuus 
on laskenut vuodesta 1995 sekä eläkeläisnaisilla että -miehillä. Taustalla on työ-
eläkejärjestelmän kypsyminen, jolloin työeläke on korvannut muuta sosiaalitur-

16 Leskeneläkettä voi saada Kelan maksamana perhe-eläkkeenä, yksityisen sektorin perhe-eläkkeenä ja/
tai julkisen sektorin perhe-eläkkeenä. Suurin osa perhe-eläkkeestä on työsuhteisiin perustuvaa ja vain muu-
tama prosentti Kelan perhe-eläkkeitä.
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vaa. Eläkeläiset saavat tuloja myös palkka-, yrittäjä- ja pääomatulona. Pääoma-
tulojen osuus on näistä tuloeristä kasvanut eniten erityisesti eläkeläismiehillä. 

Kuvio 5.4.

Henkilökohtaisten bruttotulojen koostumus eläkeläisnaisilla ja -miehillä vuonna 1995 

ja 2013, prosenttia ja euroa vuoden 2013 rahassa.
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 Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995 ja 2013, Tilastokeskus.

Eläkeläisnaisten maksamat verot suhteessa bruttotuloihin ovat pienemmät kuin 
eläkeläismiesten johtuen progressiivisesta verotuksesta. Verotus on kauttaal-
taan keventynyt kaikissa tuloluokissa tarkasteluajanjaksolla (Riihelä ja Viita-
mäki 2015). Eläkeläisnaisten keskimääräinen veroaste on kuitenkin laskenut 
vähemmän kuin eläkeläismiesten. Tämä johtuu osaksi siitä, että suurempi osa 
eläkeläisnaisista kuuluu alimpiin tuloluokkiin verrattuna eläkeläismiehiin ja 
veronalennukset ovat olleet pienempiä alimmissa tuloluokissa. Osaksi naisten 
veroasteen pienempi aleneminen johtuu myös siitä, että ajanjaksolla eläkeläis-
naiset ovat siirtyneet tulojakaumassa ylempiin tuloluokkiin (ks. kuvio 5.1), jol-
loin verotuksen progression seurauksena veroaste on noussut. Tällöin verotuk-
sen keventymisen lopullinen vaikutus on jäänyt eläkeläisnaisilla pienemmäksi 
kuin eläkeläismiehillä.

Kuviosta 5.5 nähdään henkilökohtaisten tulojen jakautuminen tuloviiden-
neksissä17. Samassa kotitaloudessa asuvat sijoittuvat nyt usein eri tuloluokkiin, 
koska tuloihin ei lasketa muiden perheenjäsenten tuloja.

17 Liitetaulukossa 1 on esitetty eläkeläisnaisten ja -miesten sijoittuminen eläkeläisistä muodostettuihin tu-
loluokkiin.



 Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–2013 55

Kuvio 5.5.

Henkilökohtaisten bruttotulojen koostumus eläkeläisnaisilla ja -miehillä tuloviiden-

neksissä vuonna 1995 ja 2013, prosenttia ja euroa vuoden 2013 rahassa.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995 ja 2013, Tilastokeskus.

Eri tuloluokissa henkilökohtaisten tulojen koostumus eroaa, mutta tuloluokan 
sisällä eläkeläisnaisten ja -miesten tulokoostumus on melko samanlainen. Alim-
paan tuloviidennekseen kuuluvien eläkeläisten tulot muodostuvat lähes ainoas-
taan eläkkeistä. Vuonna 1995 eläke muodostui suurimmalta osalta kansaneläk-
keestä, mutta vuonna 2013 työeläke oli jo suurempi tuloerä kuin kansaneläke.

Keskituloiset eläkeläiset eroavat suurituloisista eläkeläisistä lähinnä siinä, 
että keskituloiset eläkeläiset saavat selvästi suuremman osan tuloistaan eläke-
tulona. Suurituloiset eläkeläiset saavat merkittävän osan tuloistaan myös työ- 
ja pääomatuloina, ja eläketulot ovat vajaat 70 prosenttia bruttotuloista. Vuon-
na 2013 sekä eläkeläisnaiset että eläkeläismiehet saivat lähes 20 prosenttia tu-
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loistaan pääomatuloina. Leskeneläkettä saavat suhteellisesti enemmän keski- ja 
suurituloiset kuin pienituloiset eläkeläisnaiset.

Miten tulokoostumukseen vaikuttaa se, että henkilökohtaisten tulojen sijaan 
tarkastellaan eläkeläisten toimeentuloa kotitalouden yhteisten tulojen eli ekviva-
lenttitulojen kautta? Mikä osuus siitä on omia eläkkeitä ja omia työ- ja pääoma-
tuloja ja mikä osa on muiden perheenjäsenten eläkkeitä ja muita tuloja? Kuvios-
ta 5.6 käy ilmi, että eläkeläistalouksissa puolet ekvivalenteista tuloista muodos-
tuu omista eläkkeistä sekä eläkeläisnaisilla että -miehillä. Pieni osuus on omia 
työ- ja pääomatuloja, loput tulot saadaan perheen muiden jäsenten eläketulois-
ta sekä työ- ja pääomatuloista. 

Vuoteen 1995 verrattuna kokonaiseläkkeiden osuus on pysynyt lähes muut-
tumattomana, mutta varsinkin naisilla työeläkkeen osuus on kasvanut. Muiden 
perheenjäsenten eläketulot ovat eläkeläismiehillä hieman pienemmät (18 pro-
senttia) kuin eläkeläisnaisilla (23 prosenttia), jolloin miehillä omien ja perheen-
jäsenten yhteenlaskettujen eläkkeiden osuus tuloista jää hieman pienemmäksi 
kuin naisilla. Eläketalouksien saamien muiden sosiaalietuuksien osuus on pie-
nentynyt, joka johtuu osaksi eläketulojen kasvusta. Muiden sosiaalietuuksien18 
osuus bruttotuloista on pienentynyt ja oli vuonna 2013 noin 6 prosenttia. 

Kotitaloudet saavat myös palkka-, yrittäjä- ja pääomatuloja – eläkeläisnai-
set 20 prosenttia ja eläkeläismiehet 25 prosenttia bruttotuloista. Näiden tulojen 
melko suuri osuus johtuu muun muassa siitä, että puoliso voi vielä olla työelä-
mässä. Eläkeläistalouksissa suurempi osuus kokonaistuloista tulee pääomatu-
loista kuin palkka- tai yrittäjätuloista (työtuloista) verrattuna väestöön keskimää-
rin. Verojen osuus bruttotuloista on laskenut kahden vuosikymmenen aikana. 

Kun tarkastellaan ekvivalenttitulojen koostumusta eläkeläisnaisilla ja -mie-
hillä tuloviidenneksissä, eroja on sekä tulotasojen välillä, mutta myös tuloluok-
kien sisällä. Alimmassa viidenneksessä tulot koostuvat edelleen suurimmaksi 
osaksi eläketuloista (kuvio 5.7). Naiset ovat alimmassa tuloviidenneksessä mie-
hiä hieman useammin yksinasuvia, joka näkyy naisten leskeneläkkeessä ja mies-
ten muiden perheenjäsenten eläketuloissa.

 Eläkeläismiehillä oman työeläkkeen osuus on vuonna 1995 suurempi kuin 
eläkeläisnaisten kaikissa tuloviidenneksissä. Eläkeläisnaisten työeläkkeen osuus 
on kahden vuosikymmenen aikana kasvanut nopeammin kuin eläkeläismies-
ten. Kehitys on tapahtunut kaikissa tuloviidenneksissä. Alimmassa viidennek-
sessä ero työeläkkeen bruttotulo-osuuksissa naisten ja miesten välillä on hävin-

18 Muut sosiaalietuudet ovat enimmäkseen pienituloisilla asumistukia ja suurituloisilla muita kuin lakisää-
teisiä eläkkeitä.
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nyt. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä tuloluokassa ero on puolittunut vuo-
desta 1995 vuoteen 2013. Ylimmässä tuloviidenneksessä työeläkkeiden osuu-
det eivät ole juuri muuttuneet, eivätkä erot naisten ja miesten välillä ole näin ol-
len kaventuneet. Naisilla työeläkkeen osuus on reilut 20 prosenttia ja miehillä 
40 prosenttia bruttotuloista.

Kuvio 5.6.

Ekvivalenttien bruttotulojen koostumus eläkeläisnaisilla ja -miehillä vuosina 1995 ja 

2013, prosenttia ja euroa vuoden 2013 rahassa.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995 ja 2013, Tilastokeskus.

Leskeneläkkeiden osuus on eläkeläisnaisilla merkittävä, tosin sen merkitys vähe-
nee mitä suurituloisemmassa kotitaloudessa eläkeläisnaiset ovat. Tämä johtuu 
siitä, että ylimmissä tuloluokissa yksin asuvia on vain vähän. Leskeneläkkeissä 
ei ole tapahtunut juuri muutoksia tarkasteltavana ajanjaksona. Koska kokonais-
eläkkeen osuus bruttotuloista on pysynyt vakaana, työeläkkeen osuuden kas-
vu näkyy kansaneläkkeen merkityksen pienenemisenä. Alimmassa tuloviiden-
neksessä kansaneläkkeen osuus on edelleen noin 30 prosenttia bruttotuloista. 

Eläkeläisnaisilla oman työeläkkeen osuus on suurimmillaan toisessa tulo-
viidenneksessä. Eläkeläisnaisilla perheen muiden jäsenten eläketulot ovat suu-
remmat kuin eläkeläismiehillä kahdessa ylimmässä viidenneksessä ja kahdessa 
alimmassa tilanne on päinvastainen. Alimmassa tuloviidenneksessä eläkeläis-
naiset asuvat useammin yksin kuin eläkeläismiehet. Kotitalouden sisäinen tu-
lonjako hyödyttää erityisesti (suurituloisia) naisia, kun tulomittana ovat ekviva-
lenttitulot ja oletetaan kaikkien kotitalouden jäsenten saavan yhtä suuret tulot. 
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Kuvio 5.7.

Ekvivalenttien bruttotulojen koostumus eläkeläisnaisilla ja -miehillä tuloviidenneksis-

sä vuosina 1995 ja 2013, prosenttia ja euroa vuoden 2013 rahassa.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995 ja 2013, Tilastokeskus.

Eläkeläisen sijoittuminen ylimpään viidennekseen johtuu vain osaksi omista elä-
ketuloista – eläkeläisnaisilla vielä vähemmän kuin eläkeläismiehillä. Ylimpään 
viidennekseen kuuluvilla eläkeläisillä on myös työ- ja etenkin pääomatuloja.

Keskimääräisten tulojen kasvu vuodesta 1995 vuoteen 2013 johtuu eläkeläi-
sillä lähinnä työeläkkeiden kasvusta. Ylimmässä viidenneksessä työeläkkeiden 
lisäksi kokonaistulojen kasvuun on vaikuttanut pääomatulot.

Takuueläke painottuu pienituloisille

Kansaneläkkeen lisäksi pienituloisille eläkeläisille tärkeitä tulolähteitä ovat ta-
kuueläke ja eläkkeensaajan asumistuki. Kuviossa 5.5 takuueläke sisältyi kan-
saneläkkeeseen ja asumistuki muihin tulonsiirtoihin. Noin puolet takuueläk-
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keen saajista sai tulonjaon palveluaineiston mukaan eläkkeensaajien asumis-
tukea ja neljännes asumistuen saajista takuueläkettä.

Takuueläkettä sai 76 000 henkilöä vuonna 2013, joka on noin 6 prosenttia 
eläkkeensaajista – 4,6 prosenttia eläkeläismiehistä ja 7 prosenttia eläkeläisnai-
sista.19 Naisia takuueläkkeen saajista on 65 prosenttia ja miehiä 35 prosenttia 
(taulukko 5.1).

Taulukko 5.1.

Eläkeläisnaisten ja -miesten osuudet takuueläkkeen ja eläkeläisten asumistuen saajis-

ta desiileittäin, prosenttia.

Desiili Takuueläkkeen saajat Asumistuen saajat

Henkilökohtainen tulo Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä

1. desiili 55 35 48 11 6 9

2. desiili 13 36 21 17 28 21

3. desiili 12 10 11 17 17 17

4. desiili 10 11 11 24 15 20

5. desiili 1 5 3 12 18 14

6. desiili 2 1 2 13 2 9

7. desiili 4 0 2 4 7 5

8. desiili 1 1 1 1 4 2

9. desiili 1 1 1 1 2 1

10. desiili 2 0 1 0 0 0

Kaikki 100 100 100 100 100 100

Ekvivalenttitulo

1. desiili 28 49 35 30 36 32

2. desiili 21 22 21 30 24 28

3. desiili 6 7 6 19 24 21

4. desiili 11 4 8 12 5 10

5. desiili 12 3 9 6 4 5

6. desiili 5 1 4 2 2 2

7. desiili 7 3 6 1 4 2

8. desiili 3 5 4 0 2 1

9. desiili 5 4 5 0 0 0

10. desiili 2 2 2 0 0 0

Kaikki 100 100 100 100 100 100

Saajien lkm. 49 656 26 657 76 313 106 250 63 511 169 761

Osuus 65 35 100 63 37 100

Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 2013, Tilastokeskus.

19 Kelan tilaston mukaan takuueläkkeen saajia on 108 000 vuonna 2013 (Kela 2015). Poikkeava määrä ver-
rattuna tulonjaon palveluaineistoon johtuu siitä, että palveluaineiston otos ei sisällä laitoksissa asuvia hen-
kilöitä. Tulonjaon palveluaineistossa on lisäksi noin 4 000 takuueläkettä saavaa, jotka eivät ole sosioekono-
misen luokituksen perusteella eläkeläisiä.
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Takuueläke turvaa vähimmäiseläkkeen määrän. Henkilöllä voi olla kuitenkin 
myös muita kuin eläketuloja, kuten työ- ja pääomatuloja, mutta ne eivät vaiku-
ta takuueläkkeen määrään. Tästä syystä takuueläke ei ole puhtaasti vähimmäis-
turvaetuus, vaan se turvaa minimieläketulon. Takuueläkkeensaajat painottuvat 
kuitenkin tulojakauman alapäähän eli takuueläkettä saavat ovat usein muutoin-
kin pienituloisia, mutta eivät automaattisesti.

Takuueläkettä saavista miehistä noin 80 prosenttia kuuluu kolmeen alim-
paan tulokymmenykseen, riippumatta siitä, onko tulokymmenys määritelty ek-
vivalentin tulon vai henkilökohtaisten tulojen perusteella. Naisilla tulokäsitteel-
lä on enemmän merkitystä. Ekvivalenttitulon perusteella takuueläkettä saavista 
naisista 45 prosenttia kuuluu neljänteen tai sitä korkeampaan tulokymmenyk-
seen, mutta henkilökohtaisten tulojen perusteella 20 prosenttia.

Eläkkeensaajan asumistukea saa tulonjaon palveluaineiston mukaan 170 000 
henkilöä vuonna 2013.20 Tuen määrään vaikuttavat asumismenot, perhesuhteet 
sekä henkilön omat ja puolison tulot ja omaisuus. Eläkeläisten asumistuen saajis-
ta naisia on 63 prosenttia ja miehiä 37 prosenttia. Sekä takuueläke että eläkkeen-
saajan asumistuki ovat näin painottuneet keskimäärin eläkeläisten keskuudes-
sa naisille voimakkaammin kuin miehille – toisin sanoen voimakkaammin kuin 
väestömäärän perusteella voisi ennustaa. Suurin osa asumistuen saajista eläke-
läisistä kuuluu henkilökohtaisten tulojen perusteella neljään alimpaan tulokym-
menykseen ja ekvivalenttitulon perusteella kolmeen alimpaan kymmenykseen. 

20 Kelan tilaston mukaan eläkeläisten asumistukea saavien määrä on 187 675 henkilöä vuonna 2013 (Ke-
la 2014). Tulonjaon palveluaineistossa on lisäksi noin 4 500 eläkeläisten asumistukea saavaa, jotka eivät ole 
sosioekonomisen luokituksen perusteella eläkeläisiä. 
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6 Eläkeläisnaisten ja -miesten pienituloisuus

Pienituloisuus merkitsee alhaista taloudellista elintasoa ja sen torjuminen on elä-
kepolitiikan yksi tärkeä tehtävä. Tavasta, jolla elintaso määritellään ja milloin se 
on alle minimitason, on kuitenkin monia käsityksiä, eikä oikeaa tapaa ole (ks. 
esim. Kangas ja Ritakallio 2008). Pienituloisuutta voidaan kuvata muun muas-
sa absoluuttisena, suhteellisena tai subjektiivisena ilmiönä. Pienituloisuutta voi-
daan tarkastella myös sen pitkittymisen tai toistumisen kautta (Moisio 2004; Suo-
niemi 2013; Ruotsalainen 2013; Riihelä ja Suoniemi 2015). Epäsuorasti käsitte-
limme pienituloisuutta myös edellisen luvun lopussa, kun tarkastelimme asumis-
tuen ja takuueläkkeen kohdentumista tulotasoltaan erilaisille eläkeläisryhmille.

Tässä tutkimuksessa pienituloisuutta arvioidaan suhteellisen pienituloisuus-
asteen avulla. Siinä henkilön ekvivalenttirahatuloa verrataan koko väestön me-
diaanitulosta johdettuun pienituloisuusrajaan. Jos tulot ovat alle tämän rajan, 
luokitellaan henkilöt pienituloisiksi. Pienituloisuusaste saadaan, kun lasketaan 
pienituloisten osuus vastaavasta väestöstä. Mitä matalammaksi raja asetetaan, 
sitä vähemmän henkilöitä jää pienituloisuusrajan alle ja sitä pienempi pienitu-
loisuusaste on. Euroopan unioni määrittelee pienituloisuusrajaksi 60 prosenttia 
mediaanitulosta, mutta myös tiukempaa 50 prosentin rajaa käytetään yleises-
ti. Koska aiemmat tutkimustulokset osoittavat, että eläkeläisten tulot ovat pai-
nottuneet muita väestöryhmiä enemmän 60 prosentin pienituloisuusrajan tun-
tumaan (Penttilä ym. 2003; Rantala ja Suoniemi 2007; Riihelä et al. 2008), käy-
tämme aineiston analysoinnissa rinnan 60 ja 50 prosentin rajoja. 

Tähän asti olemme tähdentäneet sitä, että eläkeläisnaisten ja -miesten toi-
meentuloa on tarpeen kuvata erilaisten tulokäsitteiden kautta. Pienituloisuu-
den kohdalla teemme poikkeuksen, vaikka pienituloisuusaste voitaisiin ekviva-
lenttitulon lisäksi laskea myös henkilökohtaisten tulojen kautta. Perhetilanteen 
huomioon ottaminen on kuitenkin niin olennainen osa pienituloisuuden mit-
taamista, että sen huomioimatta jättäminen aiheuttaisi pikemminkin väärinkä-
sityksiä kuin toisi uutta täydentävää tietoa. Ääriesimerkkinä mainittakoon lap-
set. Jos pienituloisuus määriteltäisiin henkilökohtaisten tulojen kautta, kaikki 
lapset olisivat pienituloisia. Seuraavissa tarkasteluissa on myös hyvä muistaa, 
että pienituloisuuseroihin naisten ja miesten välillä vaikuttavat sekä toimeentu-
loerot yksin asuvien naisten ja miesten välillä että erot yksinasumisen yleisyy-
dessä. Tämä siksi, että ekvivalenttituloa laskettaessa perheenjäsenten oletetaan 
jakavan tulonsa tasan. 
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On syytä huomata, että pienituloisuuden tasosta ja väestörakenteesta saa-
tavaan kuvaan vaikuttaa myös ekvivalenttiskaalan valinta (Uusitalo 1988). Va-
linta ei ole yksiselitteinen, vaikka tässä tutkimuksessa hyödynnetään nykyisin 
paljon kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimuksessa käytettyä OECD:n ekvi-
valenssiskaalaa (ks. tietolaatikko 2). Jos näkemykset kotitalouden kulutuksen 
skaalaeduista on pienemmät, havaitaan pienituloisuuden pienenevän ja ennen 
kaikkea pienituloisten väestörakenteen muuttuvan (Riihelä ym. 2008). Erityi-
sesti eläkeläisten osuus pienituloisista vähenee. 

6.1 Eläkeläisten pienituloisuus suhteessa koko väestöön

Kuvio 6.1 antaa yleiskuvan eläkeläisnaisten ja -miesten pienituloisuusasteen ta-
sosta ja kehityksestä vuodesta 1995 lähtien sekä siitä, miten pienituloisuuden 
rakenne muuttuu tarkasteltaessa eläkeläisiä kahden eri pienituloisuusrajan mu-
kaan. Vertailun vuoksi kuviossa on esitetty myös vastaavat koko väestön pieni-
tuloisuusasteet. Vuonna 2013 eläkeläisnaisista pienituloisia oli virallisen EU:n 
käyttämän 60 prosentin pienituloisuusrajan mukaan hieman alle 20 prosent-
tia eli lähes joka viides eläkeläisnainen oli pienituloinen. Tämä tarkoittaa alle 
14 400 euron jäävää vuosituloa, sillä vuonna 2013 koko väestön ekvivalentti-
rahatulon mediaani oli 23 900 euroa. Eläkeläismiesten asema on eläkeläisnai-
sia selvästi parempi, sillä miesten keskimääräinen pienituloisuusaste on 12 pro-
senttia. Tämä on samaa tasoa kuin koko väestössä keskimäärin. Sukupuolella ei 
koko väestön tasolla ole juuri merkitystä. 

Pienituloisuuden yleisyyden osalta on syytä korostaa, että yksittäisistä so-
sioekonomista pääryhmistä selvästi heikoimmassa asemassa ovat pitkäaikais-
työttömät ja opiskelijat. Tutkimusaineiston mukaan näiden ryhmien pienituloi-
suusasteet vuonna 2013 olivat 46 ja 28 prosenttia. Ammatissa toimivilla pieni-
tuloisuus oli alhaisinta (4 prosenttia). 

Pienituloisuusraja vaikuttaa selvästi pienituloisuuden yleisyydestä saatavaan 
kuvaan, sillä 50 prosentin köyhyysrajan perusteella koko väestön pienituloisuus-
aste laskee alle puoleen siitä, mitä se on 60 prosentin köyhyysrajalla. Eläkeläis-
naisilla muutos on erityisen suuri: pienituloisuusaste on enää kolmasosa 60 pro-
sentin köyhyysrajasta. Esimerkiksi vuonna 2013 pienituloisuusaste oli heillä 50 
prosentin rajan mukaan vain 5 prosenttia eli samalla tasolla kuin koko väestössä 
keskimäärin. Eläkeläismiesten pienituloisuusaste laskee puolestaan koko väes-
töä matalammalle tasolle. Luvun alussa mainitut aiemmat havainnot eläkeläis-
ten tulojakauman keskittymisestä 60 prosentin pienituloisuusrajan tuntumaan 
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näkyvät siten myös tässä tarkastelussa, sillä pienituloisuusrajan lasku 50 pro-
senttiin alentaa eniten erityisesti pienituloisten eläkeläisten lukumäärää. Uutta 
on se, että muutos paikallistuu enemmän naisiin kuin miehiin.

Kuvio 6.1. 

Eläkeläisten ja koko väestön pienituloisuusasteet keskimäärin ja sukupuolen mukaan 

vuosina 1995–2013. Pienituloisuusraja 50 ja 60 prosenttia. 
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995–2013, Tilastokeskus.

Tarkastelujakson alkuun verrattuna eläkeläisnaisten ja -miesten pienituloisuus-
aste on molempien pienituloisuusrajojen mukaan noussut. Korkeimmillaan se 
oli 2000-luvun puolivälissä, jonka jälkeen pienituloisuusaste on puolestaan las-
kenut. Vastaava kehityspolku on havaittavissa koko väestön kehityksessä. Elä-
keläisillä pienituloisuusasteen vaihtelu on kuitenkin suurempaa kuin koko vä-
estössä. Vaihtelun taustalla ovat pikemminkin muutokset koko väestön mediaa-
nitulossa ja tätä kautta pienituloisuusrajassa kuin siitä, että eläkeläisten tulois-
sa olisi tapahtunut muutoksia. Koko väestön mediaanitulon vaihteluun vaikut-
tavat erityisesti muutokset työikäisen väestön palkka- ja työllisyyskehityksessä.

6.2 Pienituloisten profiili 

Luvun 4 keskiarvotarkastelujen perusteella eläkeläisten toimeentulo vaihtelee 
sukupuolen lisäksi myös iän ja perhekoon mukaan. Taulukosta 6.1 käy ilmi mil-
lainen yhteys näillä tekijöillä on eläkeläisnaisten ja -miesten pienituloisuuteen. 
Analyysin kohteena ovat vuodet 1995, 2004 ja 2013 ja pienituloisuusrajana on 
60 prosenttia mediaanitulosta. Luettavuuden helpottamiseksi ryhmät, joiden 
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pienituloisuusriskit ovat yli puolitoistakertaiset eläkeläisten keskimääräiseen 
köyhyysriskiin verrattuna, on tummennettu. Yksityiskohtaisia tarkasteluja su-
kupuolen, perhekoon sekä iän mukaan ositetuissa ryhmissä ei havaintojen vä-
hyyden vuoksi tehty. Etenkin 50 prosentin pienituloisuusrajaa käytettäessä ha-
vaintojen määrä oli pieni.

Ikäryhmistä vaikein tilanne on 75 vuotta täyttäneillä naisilla sekä alle 55-vuo-
tiailla miehillä. Vuonna 2013 pienituloisuusaste oli näissä ryhmissä 28 prosent-
tia eli lähes kaksi kertaa korkeampi kuin kaikilla eläkeläisillä keskimäärin. Alle 
55-vuotiaiden eläkeläisnaisten pienituloisuusaste lienee myös keskimääräistä 
selvästi korkeampi, vaikka se ei tässä tarkastelussa erotu. Tämä siksi, että eläk-
keellä olevien alle 55-vuotiaiden naisten ja miesten pienituloisuusaste on vuo-
sien 2005–2012 välisenä aikana ollut systemaattisesti 30 prosentin tuntumas-
sa. Vuoden 2013 poikkeuksellista arvoa naisten osalta selittänee havaintojen vä-
hyydestä johtuva satunnaisvaihtelu.

Selvimmin pienituloisuus liittyy kuitenkin yksin asumiseen, sillä sukupuo-
lesta riippumatta joka kolmas yksin asuva eläkeläinen oli vuonna 2013 pieni-
tuloinen. Vähintään kahden hengen taloudessa asuvista eläkeläisistä pienitu-
loisia oli vain 4 prosenttia. 

Taulukko 6.1.

Pienituloisuusaste eläkeläisnaisilla ja -miehillä vuosina 1995, 2004 ja 2013, köyhyys-

rajana 60 prosenttia mediaanista, prosenttia.* 

Naiset Miehet

1995 2004 2013 1995 2004 2013

Eläkeläiset 13 21 19 6 11 12

Perherakenne

   Yksi 22 37 35 16 27 32

   Vähintään kaksi 4 7 5 2 6 4

Ikä

   18–54-vuotiaat 6 17 17 8 16 28

   55–64-vuotiaat 8 11 18 6 12 13

   65–74-vuotiaat 11 16 12 6 9 7

   Yli 74-vuotiaat 20 31 28 4 13 15

Koko väestö 8 13 13 7 11 12

* Pienituloisuusaste on tummennettu, jos ryhmän pienituloisuusaste on yli puolitoistakertainen kaikkien 
eläkeläisten pienituloisuusasteeseen verrattuna. Vuosina 1995, 2005 ja 2013 nämä luvut olivat 10, 17 ja 
16 prosenttia. Tummennus koskee siten 14, 25 ja 24 prosenttia ylittäviä arvoja. Koko väestössä mainittujen 
vuosien pienituloisuusasteet olivat 7, 12 ja 13 prosenttia. Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 2013, 
Tilastokeskus.
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Tarkastelujakson aikana eläkeläisten pienituloisuus on karkeasti arvioituna puo-
litoistakertaistunut. Valtaosa muutoksesta on tapahtunut vuosien 1995 ja 2004 
välisenä aikana. Eläkeläisryhmien ajallisessa kehityksessä on kuitenkin eroja si-
ten, että kokonaisuutena sukupuolten välinen pienituloisuus näyttäisi tarkaste-
lujakson aikana hieman ”demokratisoituneen”. Tähän viittaa se, että yksinasu-
vien miesten pienituloisuus on lisääntynyt selvästi tarkasteluajanjaksolla, kun 
taas naisilla se on viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen jopa hieman vähen-
tynyt. Vastaava muutos on havaittavissa myös 75-vuotiaiden eläkeläisnaisten ja 
-miesten osalta.

Aiemmin kuviossa 6.1 havaittiin, kuinka 50 prosentin pienituloisuusrajan 
käyttö laskee eläkeläisten pienituloisuusastetta. Vuonna 2013 eläkeläisnaisten 
pienituloisuusaste laski 14 prosenttiyksikköä ja eläkeläismiesten 9 prosenttiyk-
sikköä. Kuviossa 6.2 tämä vertailu on tehty myös perhekoon ja iän mukaan vuo-
delle 2013. Sen perusteella pienituloisuusrajan valinta vaikuttaa eri-ikäisten elä-
keläisnaisiin ja -miehiin siten, että miehillä pienituloisuus laskee erityisesti alle 
55-vuotiaiden ja naisilla erityisesti yli 74-vuotiaiden ikäryhmässä. Suurimmat 
poikkeamat liittyvät yksin asuviin, joiden pienituloisuusase laskee sekä naisil-
la että miehillä noin 25 prosenttiyksikköä. Tarkemmat 50 prosentin pienituloi-
suusrajaan perustuvat tulokset vuosilta 1995, 2004 ja 2013 on esitetty liittees-
sä 2. Yksin asuvien naisten ja miesten sekä ja 75 vuotta täyttäneiden naisten 
korkeat pienituloisuusasteet erottuvat myös tiukemmalla pienituloisuusrajalla.

Kuvio 6.2. 

Eläkeläisten pienituloisuusasteen muutos siirryttäessä 60 prosentin rajasta 50 pro-

sentin rajaan, prosenttiyksikköä.
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Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 2013, Tilastokeskus.
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Pienituloisuuden taustalla on monta syytä. Yksinasumisen lisäksi vanhimman 
ikäryhmän naisten korkea pienituloisuus johtuu osin siitä, että eläkettä edeltä-
vä työelämään osallistuminen ja työeläkkeen karttuminen tätä kautta on koti-
työn seurauksena ollut heillä muita ikäryhmiä vähäisempää. Ahonen ja Bach-
Othman (2009) havaitsivat, että Suomessa, Ruotsissa, Itävallassa ja Saksassa 75 
vuotta täyttäneiden naisten pienituloisuusriski on selkeästi samanikäisiä miehiä 
korkeampi. Suomen osalta taustalla oli erityisesti ero yksinasumisen yleisyydes-
sä naisten ja miesten välillä. Alle 55-vuotiaiden pienituloisuuden taustalla on 
usein työkyvyttömyyseläkettä edeltänyt työttömyys tai muu työelämän ulkopuo-
lella olo (Rantala ja Gould 2015). Työkyvyttömyyseläkettä saavat miehet useam-
min kuin naiset. Tosin nykyisin eläkkeelle jäädään suunnilleen samanikäisinä, 
eikä eläkemuotojen välillä ole suuria eroja (Kannisto ym. 2013).

 
Pienituloisuuden suuruusluokka 

Tarkastelujakson aikana sukupuolten väliset erot pienituloisuusasteissa näyttä-
vät tasoittuneen. Pienituloisuusaste kuvaa pienituloisuuden yleisyyttä tarkaste-
lun kohteena olevassa ryhmässä, mutta ryhmän kokoa se ei kerro. Taulukosta 6.2 
käy ilmi sukupuolen, perhekoon ja iän perusteella ositettujen ryhmien osuudet 
kaikista pienituloisista eläkeläisistä.

Valtaosa pienituloisista eläkeläisistä on naisia ja erityisesti ikääntyneiden 
yksinasuvien naisten määrä on huomattava. Esimerkiksi vuonna 2013 kaikista 
pienituloisista eläkeläisistä yli puolet oli 65 vuotta ja yli kolmannes 75 vuotta 
täyttäneitä naisia. Pelkistäen voidaan sanoa, että ikääntyneet yksin asuvat nai-
set ”määräävät” eläkeläisten keskimääräisen pienituloisuusasteen suuruuden. 
Pienituloisuuden yleisyyden perusteella heikommassa asemassa olevien eli yk-
sin asuvien eläkeläisten osuus pienituloisista eläkeläisistä on yhteensä 83 pro-
senttia. Heistä valtaosa on naisia.

Vuoteen 1995 verrattuna pienituloisten eläkeläismiesten osuus kaikista pie-
nituloisista eläkeläisistä on kuitenkin noussut. Vuonna 2013 tämä osuus oli 35 
prosenttia, kun se vuonna 1995 oli 24 prosenttia. Suhteellisesti eniten on ko-
honnut 75 vuotta täyttäneiden miesten osuus, noin 3 prosentista lähes 12 pro-
senttiin. Myös yksin asuvien miesten osuus on selvästi noussut.

Tulokset tiukemman eli 50 prosentin köyhyysrajan mukaan ovat hyvin sa-
mansuuntaiset kuin 60 prosentin pienituloisuusrajaa käytettäessä (liitetauluk-
ko 3). Esimerkiksi vuonna 2013 pienituloisten naisten osuus kaikista pienitu-
loisista oli 66 prosenttia ja vuonna 1995 73 prosenttia. 
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Taulukko 6.2. 

Pienituloisten eläkeläisten koostumus sukupuolen, iän ja perhekoon mukaan, osuus 

kaikista pienituloisista eläkeläisistä vuosina 1995, 2004 ja 2013, köyhyysrajana 60 

prosenttia mediaanitulosta, prosenttia.

1995 2004 2013

Sukupuoli

  Naiset 76 70 65

  Miehet 24 30 35

Sukupuoli ja perhekoko

   Yksin, nainen 62 58 56

   Vähintään kaksi, nainen 14 13 9

   Yksin, mies 16 17 27

   Vähintään kaksi, mies 8 12 8

Sukupuoli ja ikä

   18–54 vuotta, nainen 3 4 2

   55–64 vuotta, nainen 10 7 9

   65–74 vuotta, nainen 26 21 17

   Yli 74 vuotta, nainen 37 39 37

   18–54-vuotta, mies 5 4 6

   55–64-vuotta, mies 7 8 7

   65–74-vuotta, mies 9 9 9

   Yli 74 vuotta, mies 3 8 12

Eläkeläiset yhteensä 28 31 30

Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995, 2004 ja 2013, Tilastokeskus.

6.3 Asuntotulon merkitys

Euroopan Unionin suositusten mukaisesti ekvivalenttitulo lasketaan nykyään 
rahatulon perusteella ja tätä määritelmää on käytetty myös tässä tutkimukses-
sa. Rahatulo ei sisällä kotitalouden ns. laskennallisia tuloeriä kuten omaisuus-
tuloihin luettavaa omassa asunnossa asumisesta saatua asuntotuloa eli lasken-
nallista nettovuokraa omistusasunnosta (ks. alaviite 6). Asuntotulon on havait-
tu laskevan selvästi eläkeläisten pienituloisuusastetta, kun taas koko väestössä 
sen merkitys on ollut vähäinen (Ritakallio 2003; Rantala 2006; Rantala ja Suo-
niemi 2007; Eurostat 2013). 

Taulukossa 6.3 ilmenee, kuinka virallinen rahatuloon ja 60 prosentin pieni-
tuloisuusrajaan perustuva pienituloisuusaste on eläkeläisnaisten ryhmässä nel-
jä prosenttiyksikköä suurempi kuin asuntotulon sisältävän ekvivalenttitulon pe-
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rusteella laskettu pienituloisuusaste. Eläkeläismiehillä pienituloisuusasteet oli-
vat yhtä suuret. 

Taulukko 6.3. 

Eläkeläisnaisten ja -miesten pienituloisuusaste vuonna 2013 ilman (pl.) ja asuntotulo 

mukaan lukien (ml.), köyhyysrajana 60 prosenttia mediaanista, prosenttia.*

Naiset Miehet

pl. ml. pl. ml.

Eläkeläiset 19 15 12 12

Perhekoko

   Yksin 35 26 32 33

   Vähintään kaksi 5 5 4 4

Ikä

   18–54-vuotiaat 17 30 28 39

   55–64-vuotiaat 18 15 13 15

   65–74-vuotiaat 12 9 7 7

   Yli 74-vuotiaat 28 19 15 10

* Pienituloisuusaste on tummennettu, jos ryhmän pienituloisuusaste on yli puolitoistakertainen kaikkien elä-
keläisten pienituloisuusasteeseen verrattuna. Vuonna 2013 nämä luvut olivat 16 (pl. asuntotulo) ja 13 (ml. 
asuntotulo) prosenttia. Tummennus koskee siten 24 ja 20 prosenttiyksikön ylittäviä arvoja. 
Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 2013, Tilastokeskus.

Yksinasuville eläkeläisnaisille asuntotulo on erityisen merkittävä kulutusmah-
dollisuuksia lisäävä toimeentulon lähde, sillä sen mukaan ottaminen alensi 
ryhmän pienituloisuusastetta 35 prosentista 26 prosenttiin. Asuntotulolla oli 
iso merkitys myös vanhimmassa eläkeläisnaisten ikäryhmässä. Ilman asunto-
tuloa heidän pienituloisuusasteensa olisi 9 prosenttiyksikköä korkeampi. Alle 
55-vuotiailla eläkeläisillä asuntotulon huomioon ottaminen sen sijaa kasvattaa 
pienituloisuutta. Tämä johtuu siitä, että alle puolet asuu omistamassaan asun-
nossa. Niillä, jotka eivät saa asuntotuloa, pienituloisuusraja nousee, mutta tu-
lot pysyvät ennallaan.

Koko väestössä asuntotulolla ei sen sijaan ole suurta merkitystä kumman-
kaan sukupuolen pienituloisuusasteisiin. Eläkeläisväestössä yksin asuminen 
ja velattomassa omistusasunnossa asuminen onkin yleisempää kuin koko vä-
estössä keskimäärin. Eläkeläisistä lähes 80 prosenttia asuu omistusasunnossa.
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7 Yhteenveto

Tutkimuksessa analysoitiin eläkeläisnaisten ja -miesten taloudellista toimeentu-
loa ja tuloeroja. Eläketulot ovat henkilökohtaisen itsemääräämisoikeuden kan-
nalta keskeisiä, mutta myös perhe vaikuttaa siihen, millaiseksi toimeentulo ko-
konaisuudessaan muodostuu. Eroihin eläkeläisnaisten ja -miesten työeläkkeis-
sä vaikuttavat tunnetut työelämän erot – naisten ja miesten väliset palkkaerot ja 
erot työssäoloajan pituudessa ja eheydessä. Työeläkkeiden eroja naisten ja mies-
ten välillä kaventaa kansaneläke ja takuueläke sekä leskeneläke. Eläkeläiset voi-
vat saada myös muita tuloja, kuten asumistukea ja pääomatuloja. Viimekädessä 
toimeentulo on riippuvainen myös perheen muiden jäsenten tuloista. Se, kuinka 
paljon eläkeläisnaisten tulotaso eroaa eläkeläismiesten tulotasosta, on riippu-
vainen paljolti siitä, kuinka laajaa tulokäsitettä tarkastellaan. Tutkimusaineis-
tona hyödynnettiin Tilastokeskuksen tulonjakotilaston palveluaineistoja ajan-
jaksolta 1995–2013.

Arvioimme eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa kolmen asteittain laaje-
nevan tulokäsitteen eli kokonaiseläkkeen, henkilökohtaisen nettotulon ja ekvi-
valenttitulon avulla. Näistä kokonaiseläke ositettiin ansiosidonnaiseen työeläk-
keeseen, sitä täydentävään kansan- ja takuueläkkeeseen sekä mahdolliseen les-
keneläkkeeseen. Tulokäsitteestä riippuen eläkeläismiesten tulot olivat 2 000–
6 500 euroa korkeammat kuin eläkeläisnaisten. Suurin ero oli työeläkkeissä ja 
pienin ekvivalenttituloilla mitattuna.

Eläkeläisnaisten ja -miesten tuloerojen selvittämiseksi eläkeläisnaisten kes-
kimääräiset tulot jaettiin vastaavilla eläkeläismiesten tuloilla. Pelkän oman työ-
eläkkeen perusteella eläkeläisnaisten euro oli vuonna 2013 keskimäärin 66 pro-
senttia, kokonaiseläkkeenä tai nettotulona mitattuna 80 prosenttia ja ekvivalent-
titulona arvioituna 91 prosenttia. Tulosuhde oli siis sitä korkeampi, mitä katta-
vammasta tulokäsitteestä oli kyse. Vaikka työeläkkeen tulosuhde oli matalin, sen 
muutos on ollut suurinta. Tarkasteluaikavälillä tulosuhde kasvoi – tuloerot kape-
nivat – noin 17 sentillä, kun muilla tulokäsitteillä tulosuhde kasvoi 4–8 sentillä. 

Ikä ja perhekoko vaikuttivat eri tavoin eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentu-
loon. Tulosuhde oli perheellisillä pienempi kuin yksin asuvilla ja usein vanhem-
milla pienempi kuin nuoremmilla, kun tarkasteltiin henkilökohtaisia tuloja. Yk-
sin asuvien eläkeläisnaisten ja -miesten perheellisiä korkeampi tulosuhde johtui 
siitä, että yksin asuvien eläkeläisnaisten ja -miesten tulot olivat lähellä toisiaan. 
Yksin asuvat eläkeläismiehet olivat selvästi pienituloisempia kuin perheelliset, 
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mutta perheellisillä ja yksinasuvilla eläkeläisnaisilla ei tulotasoissa ollut yhtä 
suurta eroa. Toisin kuin eläkeläismiehillä yksinasuvilla eläkeläisnaisilla oli kor-
keammat tulot kuin perheellisillä. Pienin tulosuhde 55 prosenttia oli perheellisil-
lä 75 vuotta täyttäneillä, kun tulovertailu tehtiin oman työeläkkeen perusteella. 

Suurin osa eläkeläisistä sijoittui koko väestön tulojakaumassa selvästi me-
diaanitulon alapuolelle, mitattiinpa sijoittumista henkilökohtaisten nettotulo-
jen tai ekvivalenttitulojen perusteella. Kun tulokymmenykset muodostettiin 18 
vuotta täyttäneen väestön henkilökohtaisten nettotulojen perusteella, vain pie-
ni osa eläkeläisistä kuului alimpaan tulokymmenykseen. Naiset olivat pienitu-
loisempia kuin miehet ja sijoittuvat yleensä toiseen, kolmanteen ja neljänteen 
tuloluokkaan. Eläkeläismiehet sijoittuvat eri tuloluokkiin hieman tasaisemmin 
ja heitä oli myös enemmän kaikkein hyvätuloisimmassa tuloluokassa. 

Eläkeläisnaisten henkilökohtaiset tulot ovat tasoltaan matalammat kuin mies-
ten, mutta tulojen koostumuksessa on samankaltaisuutta. Kokonaiseläkkeet muo-
dostavat yhtä suuren osuuden tuloista naisilla ja miehillä, mutta eläkeläisnaisil-
la työeläkkeiden osuudet ovat pienempiä ja vastaavasti kansan- ja leskeneläk-
keen osuudet ovat suurempia. Eläkeläisnaisilla ja pienemmässä määrin eläke-
läismiehillä työeläkkeet ovat korvanneet kansaneläkkeen. Leskeneläkkeen osuus 
on pysynyt muuttumattomana. 

Eri tulotasoilla tulokoostumuksessa on eroja, mutta samat piirteet säilyvät su-
kupuolien välillä kuin tarkasteltaessa eläkeläisnaisia ja -miehiä kokonaisuutena. 
Alimmassa henkilökohtaisten tulojen viidenneksessä sekä eläkeläisnaisilla että 
-miehillä yli 90 prosenttia tuloista saadaan eläkkeinä ja yli puolet siitä on kan-
saneläkettä. Työeläkkeiden osuus kasvaa kaikissa tuloviidenneksissä ylintä tu-
loluokkaa lukuun ottamatta, jossa lähinnä pääomatulojen osuus kasvoi. Ylim-
mässä tuloviidenneksessä eläkkeiden osuus oli lähes 70 prosenttia. 

Kun toimeentuloa mitattiin ekvivalentin tulon perusteella, noin puolet brut-
totulosta – sekä naisilla että miehillä – muodostui omista eläkkeistä. Loput tulot 
koostuivat lähinnä perheen muiden jäsenten eläketuloista sekä yhteisistä työtu-
loista. Alimmassa tuloviidenneksessä eläkeläisnaisten omien eläkkeiden osuus 
oli suurempi ja perheen muiden jäsenten eläketulot pienemmät kuin eläkeläis-
miehillä. Ylimmässä tuloviidenneksessä sekä omien että muiden perheen jäsen-
ten yhteenlasketut eläkkeet olivat lähes yhtä suuret sukupuolesta riippumatta. 
Eläkeläisnaisilla omat eläkkeet ja muiden perheenjäsenten eläkkeet olivat yhtä 
suuret, mutta eläkeläismiehillä omat eläkkeet olivat selvästi suuremmat. Eläke-
läisnaiset hyötyivät yhdessä asumisesta enemmän kuin eläkeläismiehet.

Tutkimuksessa pienituloisuutta arvioitiin suhteellisen pienituloisuusasteen 
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avulla. Siinä henkilön ekvivalenttirahatuloa verrattiin koko väestön mediaani-
tulosta johdettuun pienituloisuusrajaan. Pienituloisuusrajana käytettiin 60 ja 
50 prosenttia koko väestön mediaanituloista, joiden väliin eläkeläisten pieni-
tuloisuus selvästi keskittyi. Pienituloisia naisia oli lähes 20 prosenttia ja mie-
hiä 12 prosenttia vuonna 2013, kun pienituloisuusrajana käytettiin 60 prosent-
tia mediaanitulosta. 

Selvimmin eläkeläisten pienituloisuuteen vaikutti yksinasuminen sukupuo-
lesta riippumatta. Joka kolmas yksinasuva eläkeläinen on pienituloinen. Yksin-
asuvilla eläkeläismiehillä pienituloisuus on kuitenkin kasvanut enemmän kuin 
eläkeläisnaisilla. Pienituloisuus liittyy vahvasti myös ikään. Lähes joka kolmas 
75 vuotta täyttänyt nainen on pienituloinen. Saman ikäisten miesten pienituloi-
suusaste on tarkastelujakson alussa vain 4 prosenttia, mutta on yli kolminker-
taistunut vuoteen 2013.

Analyysin ulkopuolelle jäi useita jatkotutkimuksia vaativia näkökulmia. Tut-
kimuksessa eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa analysoitiin usean tulo-
käsitteen avulla, mutta toimeentulon käsitettä voidaan edelleen laventaa. Toi-
meentuloa voisi sukupuolinäkökulmasta tarkastella tuloihin perustuvien objek-
tiivisten käsitteiden sijaan subjektiivisten kokemusten kautta. Kiinnostavaa oli-
si myös selvittää, mikä on julkisesti tuettujen palvelujen merkitys toimeentulon 
tasoon ja sukupuolten välinen kohdentuminen, sillä iän myötä erilaisten van-
hus- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa. Oma kysymyksensä on se, kuinka eri nä-
kemykset kotitalouden kulutuksen skaalaeduista vaikuttavat saatuun kuvaan 
eläkeläisten toimeentulosta. 

Tämä tutkimus perustui poikkileikkausaineistoon, mistä syystä eläkeajan eri 
vaiheiden merkitystä yksilötasolla ei ollut mahdollista selvittää. Seurannan koh-
teena voisivat olla myös yksilöt, jolloin tuloliikkuvuuteen kuten toimeentulon vä-
hittäiseen alentumiseen, tulorakenteen muutoksiin ja köyhyyden pitkittymiseen 
liittyvät erot naisten ja miesten välillä tulisivat selvemmin esiin. 

Pienituloisuus oli erityisen korkea yksinasuvien ikääntyneiden naisten kes-
kuudessa. Analyysissä kuitenkin ilmeni, että eläkeläismiesten pienituloisuus 
on tarkastelujakson aikana noussut eläkeläisnaisia nopeammin. Onko köyhyys 
siis vähitellen ”ukkoutumassa” ja missä määrin kehityksen taustalla on muu-
tokset miesten eläkettä edeltävässä toimeentulossa, yksin asumisen yleisyydes-
sä tai eliniässä? 
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LIITE

Liitetaulukko 1.

Eläkeläisnaisten ja -miesten sijoittuminen eläkeläisistä muodostettuihin desiileihin 

vuonna 2013.

 Ekvivalenttitulo Henkilökohtainen tulo

 Naiset Miehet  Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä

1. desiili 11 9 10 13 6 10

2. desiili 12 7 10 11 8 10

3. desiili 11 9 10 12 8 10

4. desiili 11 9 10 12 7 10

5. desiili 11 9 10 10 10 10

6. desiili 10 10 10 10 10 10

7. desiili 9 11 10 9 11 10

8. desiili 9 12 10 8 12 10

9. desiili 8 12 10 8 13 10

10. desiili 9 12 10 5 16 10

Kaikki 100 100 100 100 100 100

Saajien lkm. 711 857 592 028 1 303 885 711 857 592 028 1 303 885

Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 2013, Tilastokeskus.
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Liitetaulukko 2. 

Pienituloisuusaste eläkeläisnaisilla ja -miehillä vuosina 1995, 2004 ja 2013, 50 pro-

sentin pienituloisuusraja.*

Naiset Miehet

1995 2004 2013 1995 2004 2013

Eläkeläiset 3 6 5 1 3 3

Perherakenne

  Yksi 4 11 9 4 8 8

  Vähintään kaksi 2 2 1 1 2 1

Ikä

  18–54-vuotiaat 2 5 3 4 6 5

  55–64-vuotiaat 2 3 6 0 3 3

  65–74-vuotiaat 3 4 2 2 2 2

  Yli 74-vuotiaat 3 10 8 1 5 5

Koko väestö 3 5 5 3 5 6

* Pienituloisuusaste on tummennettu, jos ryhmän pienituloisuusaste on yli puolitoistakertainen kaikki-
en eläkeläisten pienituloisuusasteeseen verrattuna. Vuosina 1995, 2005 ja 2013 nämä luvut olivat 2, 6, 4 
prosenttia. Tummennus koskee siten 3, 9 ja 6 prosenttia ylittäviä arvoja.
Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995, 2004 ja 2013, Tilastokeskus.
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Liitetaulukko 3. 

Pienituloisten eläkeläisten koostumus sukupuolen, iän ja perhekoon mukaan, osuus 

kaikista pienituloisista eläkeläisistä vuosina 1995, 2004 ja 2013, köyhyysrajana 50 

prosenttia mediaanista, prosenttia.

1995 2004 2013

Sukupuoli

   Naiset 73 71 66

   Miehet 27 29 34

100 100 100

Sukupuoli ja perhekoko

   Yksin, nainen 49 61 56

   Vähintään kaksi, nainen 24 10 10

   Yksin, mies 18 18 27

   Vähintään kaksi, mies 8 11 7

100 100 100

Sukupuoli ja ikä

   18–54 vuotta, nainen 4 4 2

   55–64 vuotta, nainen 14 6 11

   65–74 vuotta, nainen 29 19 13

   75+ vuotta, nainen 26 42 40

   18–54 vuotta, mies 11 6 4

   55–64 vuotta, mies 2 6 8

   65–74 vuotta, mies 12 6 8

   75+ vuotta, mies 3 11 14

100 100 100

Eläkeläiset yhteensä 15 21 17

Aineistolähde: Tulonjaon palveluaineisto 1995, 2004 ja 2013, Tilastokeskus.







Eläkeläisnaisten ja -miesten 
toimeentuloerot vuosina 1995–2013

Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisnaisten ja -miesten toi-
meentuloa ja tuloeroja vuosina 1995–2013. Vertailussa käyte-
tään useita tulokäsitteitä, kuten eri eläketuloja, brutto- ja net-
totuloja sekä perheen tulot huomioivaa ekvivalenttituloa. Tä-
mä tarjoaa näkökulmia sukupuolten välisen ja sisäisen tasa-ar-
von tarkasteluun.

ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA

Eläketurvakeskus on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, 
asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. Tutkimuksia-sar-
jassa julkaistaan tutkimuksellisista lähtökohdista tehtyjä ja tie-
teelliset kriteerit täyttäviä tutkimuksia eläketurvaan ja eläkejär-
jestelmiin liittyvistä aiheista.

Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

2016

01 ELÄKETURVAKESKUKSEN
TUTKIMUKSIA

TUTKIMUS ON VERTAISARVIOITU TIETEELLISESTI.


	Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–2013
	Saate
	Tiivistelmä
	Summary
	Sisältö
	1 Johdanto
	2 Keskeiset käsitteet ja tutkimusaineisto
	2.1 Käsitteet – eläkkeellä olo ja tulomitat
	2.2 Tutkimusaineisto

	3 Väestörakenne ja sen muutos 1995–2013
	4 Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentulo keskimäärin
	4.1 Eläkeläistalouksien toimeentulo suhteessa muuhun väestöön
	4.2 Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentulo ja sen rakenne
	4.3 Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentulo iän ja perhekoon mukaan

	5 Eläkeläisnaiset ja -miehet tulojakaumassa
	5.1 Eläkeläisnaisten ja -miesten sijoittuminen tulojakaumassa
	5.2 Eläkeläisnaisten ja -miesten tulokoostumus eri tuloluokissa

	6 Eläkeläisnaisten ja -miesten pienituloisuus
	6.1 Eläkeläisten pienituloisuus suhteessa koko väestöön
	6.2 Pienituloisten profiili
	6.3 Asuntotulon merkitys

	7 Yhteenveto
	Lähteet
	Liite


