
Miltä suomalaisten 
luottamus 
eläkejärjestelmään näyttää? 

Susan Kuivalainen 15.4.2021

Eläkeläisjärjestöjen webinaari, TELA 



|

Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminta

Taustalla 1960-luvulla ETK:ssa käynnistynyt tutkimusperinne

Laajat Luottamus eläketurvaan tutkimukset vuosina 2011 ja 2014

Vuonna 2019 suomalaisten näkemykset eläketurvasta kysely 

Vuosittain toteutettava eläkebarometri, 2017–

Kyselyyn vastasi 1 757 satunnaisesti valittua 
25–67-vuotiasta Manner-Suomessa asuvaa 
henkilöä. Vastausaste 35 %. Kysely kerättiin 
syys-joulukuussa 2019. 
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Enemmistö suomalaisista luottaa 
eläkejärjestelmään yleisellä tasolla

• 70 % vastaajista on samaa tai osittain samaa 
mieltä väitteen ”Yleisesti ottaen Suomen 
eläkejärjestelmä on luotettava” väitteen kanssa.

• 18 % on väitteestä eri tai osittain eri mieltä. 
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LÄHDE: Palomäki, Ilmakunnas, Kuivalainen, Liukko, Mustonen & Tenhunen (2020) 
Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 – Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä 
näkemyksistä Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 07/2020. 
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"Yleisesti ottaen Suomen 
eläkejärjestelmä on luotettava"

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-324-0
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Alle puolet suhtautuu myönteisesti 
eläkejärjestelmän toimintaan ja tavoitteiden 
saavuttamiseen
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Eläkejärjestelmän tulevaisuudennäkymiin 
suhtaudutaan kriittisimmin
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Nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden
maksajiksi

Eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa

Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon myös
tulevaisuudessa
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Luottamus vaihtelee väestöryhmittäin

• Yleisintä luottamus on vanhimmilla ikäryhmissä ja vähäisintä nuorimmissa 
ikäryhmissä.

• Luottamus lisääntyy koulutustason myötä. 

• Miehet luottavat naisia useammin.

• Luottamus vaihtelee lisäksi koetun terveyden sekä jossain määrin myös 
tulojen ja pääasiallisen toiminnan mukaan.  
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LÄHDE: Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 – Kyselytutkimus eläketurvaan 
liittyvistä näkemyksistä

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-324-0
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Eniten ollaan huolissaan toimeentulosta ja 
päätöksenteosta
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"Huolestuttavatko seuraavat eläketurvaan liittyvät asiat sinua asteikolla yhdestä viiteen, 
siten että 1 = ei lainkaan ja 5 = erittäin paljon?"

5 = Erittäin paljon 4

LÄHDE: Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 – Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-324-0
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Luottamuksen ulottuvuudet ja 
huolestuneisuus
• Eläkejärjestelmään yksityiskohtiin myönteisemmin suhtautuvat pitävät eläkejärjestelmää 

luotettavana. 

– Esim. ne, jotka kokevat eläkejärjestelmän selkeäksi tai oikeudenmukaiseksi tai jotka kokevat, 
että eläkkeet on riittäviä tai että eläkevaroja hoidetaan luotettavasti, pitävät järjestelmää 
useammin luotettavampana. 

• Eläkejärjestelmää pidetään luotettavampana, kun poliittisista päätöksistä ja talouteen 
liittyvistä aiheista ollaan vähemmän huolissaan. 

• Eläkejärjestelmän luottamus on yhteydessä myös luottamukseen julkisiin instituutioihin, 
luottamukseen muihin ihmisiin sekä omaan tulevaisuuden luottamukseen. 
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Eläkejärjestelmän tuntemus ja luottamus

• Eläkeasioiden tuntemisen merkitys luottamukseen on heikkoa: koettu 
eläketurvan tunteminen tai yksityiskohtien tietäminenkään ei heijastunut 
eläkejärjestelmää kohtaan koettuun yleiseen luottamukseen. 

• Eläkeasioiden tuntemisensa paremmaksi arvioineet pitivät kuitenkin muita 
useammin eläkevarojen hoitoa luotettavana ja eläkejärjestelmää 
oikeudenmukaisena ja selkeänä sekä ajattelivat useammin, että eläkkeet 
pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa.
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Suomalaisten luottamus 
eläkejärjestelmään näyttää hyvältä, 
kohtuulliselta tai välttävältä

RIIPPUEN

• Luottamuksen tarkastelutavasta

• ja siitä, kenen luottamusta tarkastellaan, luottamus vaihtelee eri 
väestöryhmissä.
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KIITOS!

susan.kuivalainen(at)etk.fi
Twitter: @susankuivalaine


