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Iäkkäiden ihmisten selvästi suurin ongelma tämän päivän Suomessa on eläkkeiden pienuus. 
Tämä ilmenee tuoreesta tutkimuksesta, joka kartoitti 55–79-vuotiaiden käsityksiä sekä tämän 

päivän tilanteesta että tulevaisuudesta. 

Eläkkeiden pienuus luokiteltiin suurimmaksi ongelmaksi myös niiden ikääntyvien keskuudessa 
jotka eivät vielä ole eläkkeellä. Kaksi seuraavaksi suurinta ongelmaa ovat kyselyn tulosten 
mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen niukkuus sekä yksinäisyys. Viimeksi mainittu näyttää 

olevan suurempi uhka 55–59-vuotiaille kuin varttuneemmille ikäluokille. 

Kun vastaajilta kysyttiin, mikä heidän käsityksensä on suurimmista ongelmista 10 vuoden 
kuluttua, käsitykset olivat niin hajanaisia, että selkeästi ylivertaista ongelmaa ei noussut esille. 
Niukasti eniten huolta aiheuttaa pelko siitä, että riittävää hoitoa ei ole saatavissa kymmenen 
vuoden kuluttua. Yli 70-vuotiaat ovat selvästi vähemmän huolissaan tästä asiasta kuin 55–59-

vuotiaat. 

Kyselystä selviää myös että selvä enemmistö vastaajista pitää Kansaneläkelaitosta 
luotettavimpana instituutiona eläkeasioissa. Vastaajista 59 % sanoo luottavansa Kelaan joko 
erittäin tai melko paljon. Kelaan kohdistuu selvästi enemmän luottamusta kuin mihinkään 
muuhun tahoon. Kelan jälkeen luottamusta kohdistuu kohtuullisessa määrin myös 
eläkevakuutusyhtiöihin, eläkeläisjärjestöihin sekä palkansaajajärjestöihin. 

Luottamusmittarin tyveen asettuvat työantajajärjestöt, maan hallitus ja eduskunta. Enemmistö 
ikääntyvistä ei näytä luottavan hallitukseen ja eduskuntaan eläkeasioissa. Luottamus maan 
hallituksen näissä asioissa ei ole kovin suurta edes hallituspuolueiden kannattajien 

keskuudessa. 

Vastaajilta kysyttiin edelleen mielipiteitä muun muassa eläkeläisjärjestöjen tärkeimmistä 
tehtäväalueista. Tärkeimmäksi eläkeläisjärjestöjen tehtäväksi nousi sosiaali- ja 
terveyspalvelujen turvaaminen, jonka 72 % vastaajista nosti kolmen keskeisimmän 
tehtäväalueen joukkoon. Muita tärkeitä asioita ovat eläke-etuuksien turvaaminen (62%) ja 
eläkeläisten verotuksen alentaminen (51%). 

Eläkeläisjärjestöiltä odotetaankin nimenomaan edunvalvontaa ja eritasoiseen päätöksentekoon 
vaikuttamista. Tämä tosin näyttää olevan vähemmän tärkeää niille jotka jo ovat 
eläkeläisjärjestöissä mukana. He kokevat järjestöjen olevan suureksi osaksi muuta kuin 
edunvalvontaorganisaatioita, enemmänkin harrastusmahdollisuuksia tarjoavia kuin tukevia 
järjestöjä. 

Eläkeläisjärjestöt nähdään ennen muuta "tarpeellisiksi myös tulevaisuudessa", valtaosa 
vastaajista vaatii kuitenkin niiltä nykyistä enemmän aktiivisuutta ja ärhäkkyyttä 

edunvalvonnassa. 

Vastaajilta tiedusteltiin myös suhtautumista eläkeläisjärjestöjen määrään. Yksiselitteistä 
vastausta ei saatu tähän kysymykseen. Alle puolet vastaajista – 46% – katsoo että yksikin 
eläkeläisjärjestö riittäisi eläkeläisten asioiden hoitamiseen. Eri mieltä on 42 %. Pienen harkinnan 
jälkeen on kuitenkin enemmistö – 56 % – sillä kannalla että useampi järjestö on hyvä, koska 

eläkeläisten tarpeet ovat erilaisia. 

http://eetury.fi/Site/Data/671/Files/huomisenkynnyksella.pdf


Tutkimuksessa haettiin edelleen tietoa siitä, missä määrin ikääntyvät ihmiset kokevat 
hallitsevansa omaa elämäänsä. Ilmenee että 85 % ikääntyvistä kokee olevansa enemmän tai 
vähemmän tyytyväinen omaan elämäänsä nykyisin. Vähiten tyytyväisiä he sen sijaan ovat 
siihen missä määrin he tulevat kuulluiksi yhteiskunnassamme. 55–79-vuotiaat kokevat voivansa 

vaikuttaa oman elämänsä kulkuun vähemmän kuin väestö keskimäärin. 

Kyselystä selviää tämän lisäksi esimerkiksi että vain 2 % vastaajista voisi harkita 
kokopäiväisesti työssä käymistä eläkkeelle siirtymisen jälkeen kun taas 42 % voisi harkita osa-
aikaista työssä käymistä. Nykyinen joustava eläkkeelle siirtyminen 63–68 vuoden iässä 
pidetään yleisesti hyvänä ja 76 % pitää nykyistä 63 vuoden alaikärajaa sopivana. Yksi 
kymmenestä pitää tätä ikärajaa liian korkeana ja tätä mieltä olevia löytyy keskimääräistä 
enemmän 55–59-vuotiaiden joukosta. Joka toinen uskoo että eläkkeitä tullaan olennaisesti 
leikkaamaan kymmenen vuoden sisällä. 

Kysely tehtiin touko-kesäkuussa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimeksiannosta. 55–

79-vuotiaita vastaajia oli yhteensä 1 191 henkilöä. 


