
TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY

Kansalaisten näkemyksiä elämästään 

työuran jälkeen

Raportti



Selvityksen tausta 

 Tavoitteena oli verkkoaivoriihen avulla saada kuva ihmisten 

näkemyksistä vanhuuteen ja eläköitymiseen liittyen sekä ymmärtää 

paremmin työeläkkeeseen liittyviä arvoja ja asenteita

 Kysely lähetettiin Telan sidosryhmille ja työeläkealan toimijoille

 Vastaajia pyydettiin avokysymyksillä ja kuvituskuvien avulla 

pohtimaan, miltä oma elämä näyttää työuran jälkeen ja mitä 

sisältöjä siihen liittyy

 Tuloksia hyödynnetään mm. Telan toiminnan kehittämisessä ja 

strategian päivittämisessä

 Verkkoaivoriihen toteutti Fountain Park
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Selvityksen tunnusluvut

Kutsuminen

Sähköpostitse ja 

verkkosivujen 

kautta

Osallistumisia Käytetty aika

Keskimäärin 12 

min per käynti
4555 12/2014 —

1/2015

Vastauksia Aukioloaika

1068



Osallistumisia yhteensä 1068
Kaikki ikäryhmät alle 20-vuotiaita lukuun ottamatta 

edustettuina
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Osallistumisia yhteensä 1068

5.2.2015

Osallistujat kohtalaisen hyvin perillä eläkejärjestelmästä
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Päätulokset – yleinen suhtautuminen 

 Osallistujien suhtautuminen niin vanhuuteen, 

eläköitymiseen kuin eläkejärjestelmäänkin 

kokonaisuudessaan varsin positiivinen

 Negatiivisimmin tulevaisuuteen suhtautuvat he, joiden 

taloudellinen tilanne on tällä hetkellä selvästi heikko

 Yhteiskunnan huolenpitoon hädän tullen luotetaan

 Työeläkejärjestelmän vahva asema eläketurvan 

tarjoajana halutaan säilyttää

 Lakisääteinen eläketurva koetaan tärkeäksi, mutta myös 

yksilön oma vastuu tunnustetaan toimeentulon 

hallinnassa
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Päätulokset - toimeentulo

 Osallistujat kokevat, että työeläkkeellä tulisi 

suunnilleen saada hoidettua tavanomaiset 

elinkustannukset, mutta vastuuta täydentävästä 

toimeentulosta on myös itsellä kulutustottumuksista 

riippuen

 Osallistujien taloussuunnittelu on paikoin erittäin 

kaukonäköistä, ymmärretään että talouden 

korjausliikkeen tekeminen eläkkeellä on myöhäistä

 Toimeentulon lähteitä ajatellaan olevan eläkkeen 

lisäksi erilaisia, mm. säästöt, sijoitukset, osa-aikatyö

 Kulutuksen ja menojen uskotaan laskevan 

pienenevien tulojen myötä eläkkeellä – ”ei ne suuret 

tulot, vaan kohtuulliset menot”
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Päätulokset – työuran lopettaminen

 Työura halutaan lopettaa yleisimmin silloin kun 

eläkeikä saavutetaan, jonkin verran lisäaikaa 

työntekoon saatetaan ottaa eläkekertymän ja 

säästöjen kasvattamisen vuoksi

 Kaikki eivät lopeta työntekoa eläkkeelläkään: 

esimerkiksi oma yritys mahdollistaa kevyemmän 

työnteon oman jaksamisen puitteissa 

 Onnistuneessa eläköitymisessä olennaista on omien 

aikataulusuunnitelmien toteutuminen ja terveyden 

säilyttäminen
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Eläkkeen turvin olisi mukava elää, mutta 

omaa vastuuta tunnustetaan
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Osallistujien 521 vastausta  

luokiteltiin kahdeksaan 

teemaluokkaan niiden 

sisältämien sanojen avulla. 

Sama vastaus kuuluu kaikkiin 

niihin luokkiin, joita koskevia 

asioita se sisältää. 

Kuvion sininen palkki kertoo, 

kuinka monta kertaa ko. asia 

on mainittu aineistossa, 

vihreä palkki asian arvioidun 

merkittävyyden osallistujalle 

itselleen.

Mistä arkesi koostuu, kun et ole enää työelämässä?

”Merkittävintä minulle”



Miltä vanhuus näyttää?
Vanhuuteen yhdistetään aktiivinen tekeminen erilaisten harrastusten, 

liikunnan, ihmisten, luonnon ja matkustelun parissa – oman aikataulun 

mukaan, kiireettömästi ja rauhassa. 

Yleistunnelma vanhuudesta on hyvin positiivinen. Vain pieni osa (alle 

viidennes) kokee tulevaisuuden epävarmaksi ja synkäksi. Huolena heillä ovat 

lähinnä terveydelliset ja taloudelliset asiat.

(n=904)
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Miltä sinun vanhuutesi näyttää tulevaisuudessa? Millaisia asioita siihen liittyy?



Kommentteja vanhuudesta
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”Toivon että on aikaa 

sosiaalisuudelle ja 

yhteisöllisyydelle, yhdessä 

tekemiselle. Ystäville. 

Ainakin toivon säilyttäväni 

toimintakykyä myös 

vanhana.”

”Rauhallisuus, toive 

seesteisemmästä 

elämästä, mahdollisuus 

rentoutua. Vesi 

elementtinä tarkoittaa 

lököilyä mökkiterassilla 

vettä katsellen...”

”Aktiivisen energinen ja 

hyväkuntoinen vanhuus 

mielekkäiden ja myös 

liikunnallisten harrastusten 

parissa. Vielä virtaa uusille 

kokemuksille; 

elämänmyönteinen vanhuus.”

Miltä sinun vanhuutesi näyttää tulevaisuudessa? Millaisia asioita siihen liittyy?

”Kiinnostunut 

maailmalla 

tapahtuvista asioista, 

mahdollisesti 

matkustelua, yritän 

pitää itseni kunnossa, 

että jaksan.”

”Kuvan voi tulkita niin, että 

siinä näkyy viehe vedessä. Olen 

siis intohimoinen kalastuksen 

harrastaja ja eläkkeellä voin 

harrastaa ja tehdä 

huomattavasti enemmän 

kaikkea sitä, mitä haluan.”


