
Siirtyminen työstä eläkkeelle 

Työvoimatutkimuksen ad hoc -lisätutkimus 2012 

Haastattelijan ohjeet 

Tutkimuksen tausta ja tavoite 
Siirtyminen työstä eläkkeelle on työvoimatutkimuksen yhteydessä 
tehtävä ns. ad hoc -lisätutkimus, joka toteutetaan kaikissa Euroopan 
Unionin jäsenmaissa. Ad hoc -tutkimukset ovat aiheeltaan vuosittain 
vaihtuvia, ja niiden tarkoituksena on kerätä kansainvälisesti 
vertailukelpoista tietoa ajankohtaisista ja poliittisesti kiinnostavista 
aiheista. Tutkimusaiheet päätetään Euroopan komissiossa ja tutkimusten 
tietosisältö määritellään asetuksella. 

Työstä eläkkeelle -tutkimus tehtiin edellisen ja ensimmäisen kerran 
vuonna 2006. Sen tulokset ovat olleet avainasemassa, kun viime vuosina 
on tehty kestävään eläkejärjestelmään tähtääviä selontekoja. 

Vuoden 2012 tutkimuksella pyritään löytämään vastaus muutamaan 
pääkysymykseen: 
1. miten ja miksi ihmiset jättävät työmarkkinat 
2. miksi työssä ei pysytä pidempään 
3. kuinka kauan 50 - 69-vuotiaat odottavat olevansa työmarkkinoilla. 

Tutkimuksen tuloksia käytetään sekä Suomessa että EU:ssa työelämää 
koskevan päätöksenteon tukena. Tärkeimpiä tutkimuksen käyttökohteita 
on Eurooppa 2020 -strategia (älykäs, kestävä ja osallistava kasvu), jossa 
mm. ad hoc -tutkimuksen avulla tarkastellaan työmarkkinoihin 
osallistumista ja aktiivisen ikääntymisen kehittymistä. 

Laskutus 

Työohjeeseen ja lomakkeeseen perehtyminen laskutetaan projektilla 
TY29H. 

Tutkimusmenetelmä, kohteet ja kesto 
Tutkimuksen tiedonkeruu jatkuu koko vuoden 2012 ajan. 

Kohteina ovat kaikki 5. rotaatioryhmään kuuluvat 50 - 69-vuotiaat 
työlliset sekä ne ei-työlliset, jotka olivat viimeisen työsuhteen 
päättymisvuonna vähintään 50-vuotiaita. Jos henkilö on yli 50-vuotias 
mutta ei ole ollut töissä 50. ikävuoden jälkeen, hän tippuu pois otoksesta. 

Ad hoc 2012 on keskimäärin lyhyt kysely, mutta pituus vaihtelee 
vastauksista riippuen. Jos kh on työvoiman ulkopuolinen eikä saa 
eläkettä, niin kysymyksiä on vain kolme. Eläkettä saaville kysymyksiä 
on hiukan enemmän. 

Lomake sisältää eri kysymyksiä eri työmarkkina-asemissa oleville 
ihmisille, riippuen siitä, millaista eläkettä vastaaja saa vai saako mitään. 



Tämän vuoksi lomakkeella on runsaasti ”hyppyjä”, jonka seurauksena 
siirtyminen äkillisesti kysymyksestä toiseen voi tuntua välillä 
töksähtävältä. Kaikkiin tilanteisiin sopivia johdantoja olisi lähes 
mahdoton rakentaa. ”Hyppyjen” etu on siinä, että turhia kysymyksiä ei 
esitetä. 

Yhteyshenkilöt Tilastokeskuksessa 
Tutkimuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä yhteyshenkilöitä ovat  
Pertti Taskinen, puh. 09-1734 2690, pertti.taskinen@tilastokeskus.fi sekä  
Mirja Tiisanoja, puh. 09-1734 3226, mirja.tiisanoja@tilastokeskus.fi. 

Tietosisältö 
Lisätutkimus keskittyy eläkettä saavaan tai eläkeikää lähestyvään 
väestöön. Ensimmäinen kysymys esitetään kaikille kohdejoukkoon 
kuuluville. Tämän jälkeen kysymykset määräytyvät sillä perusteella, 
saako henkilö eläkettä vai ei, ja mikä on hänen työmarkkina-asemansa. 

Lomakkeella ne henkilöt, joiden työ alkaa yli 3 kk:n kuluttua, käsitellään 
työttöminä. Ad hoc -osio on sijoitettu työvoimatutkimuksen perusosan 
loppuun ennen kotitalousosaa. 

Eläkkeensaajalta tiedustellaan eläketyypit, ja jäikö varhennetulle 
eläkkeelle, sekä missä iässä alkoi saada tiettyjä eläketyyppejä. 
Työssäkäyvältä eläkkeensaajalta kysytään työtuntien vähentämisestä, 
pääasiallisesta syystä jatkaa töissä sekä suunnitelmista lopettaa työnteko. 
Työvoiman ulkopuoliselta eläkkeensaajalta tiedustellaan, miksi ei ole 
työelämässä, olisiko ollut haluja jatkaa pidempään töissä sekä työtuntien 
rajoittamisesta. 

Ei-eläkkeensaajalta ja eräitä eläketyyppejä saavalta tiedustellaan, onko 
henkilöllä oikeus muuhun kuin lakisääteiseen eläkkeeseen. 

Työelämässä olevalta ei-eläkkeensaajalta kysytään niin ikään työtuntien 
vähentämisestä sekä halusta jatkaa töissä vanhuuseläkkeellä. Viimeksi 
mainitut kysymykset esitetään myös työttömälle, joka ei saa vielä 
eläkettä. 

Haastattelun yleisohjeet 
Kysymykset luetaan haastattelutekniikan ohjeiden mukaan. 
Lomakkeella olevia ohjeita käytetään haastattelutilanteessa, mikäli 
kohdehenkilö ei kykene vastaamaan tai mikäli hän harhautuu 
vastauksissaan alueille, joista kysymyksissä ei ole puhetta. Tytin  
käsikirjan luvussa 13.8. on kerrottu jonkun verran eläkkeistä. Ad hoc-
osaa varten kerrotaan kaikki tarpeellinen tässä. 

Eläke on henkilön saamaa tuloa esimerkiksi työuran jälkeen. Vuodesta 
2005 alkaen työuraan perustuva yleinen työ- eli ansioeläkeikä on 63 - 68 
vuotta, jolloin jäädään vanhuuseläkkeelle. 

Kansaneläke turvaa vähimmäistoimeentulon niissä tapauksissa, joissa 
työeläke on pieni tai sitä ei ole. Tässä tutkimuksessa otosjoukkoon 
kuuluvat käyvät parhaillaan työssä tai ovat käyneet työssä aiemmin, 



joten he ovat oikeutettuja eläkkeeseen, joka maksetaan työeläkelakien 
mukaan. 

Kela maksaa joko vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä. 
Työkyvyttömyyseläkkeeltä siirrytään vanhuuseläkkeelle nykyään 63-
vuotiaana. (Niissä harvoissa tapauksissa - joita ei pitäisi tässä 
tutkimuksessa olla - joissa henkilö saa vain Kelan eläkettä, 
vanhuuseläkkeen raja on 65 vuotta.) Useaa Kelan eläkettä ei voi saada 
samanaikaisesti. 

Nykyään enemmistö eläkkeensaajista saa vain työuran ansioihin 
perustuvaa eläkettä. Osa saa sekä kansan- että työeläkettä. Pieni osa 
eläkkeensaajista saa vain kansaneläkettä. 

Tutkimuksessa ei ole tarkoituksena selvittää, mikä taho (Kela, 
työeläkekassat kuten Keva, Varma, Etera jne.) on eläkkeenmaksaja. Asia 
tulee kuitenkin mahdollisesti esille haastateltavien miettiessä, mitä 
eläkettä he saavat. Samoin ei olla myöskään kiinnostuneita, minkä 
eläkelain (TyEL, KuEL, VaEL jne.) mukaan eläkettä maksetaan. 

Yleisohje eläkkeen määrittelemiseksi on, että vanhuuseläkettä maksetaan 
joko työuran tai iän perusteella. Koska eläke liittyy työhön, niin sen 
vuoksi usein puhutaan työeläkkeestä, mutta oikea nimitys on 
vanhuuseläke. Tärkeää on kuitenkin erottaa varhennettu vanhuuseläke 
ja vanhuuseläke, ks. kysymyskohtaiset ohjeet. 

Sen sijaan työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki, kuten myös 
leskeneläke ja tapaturmaeläke, liittyvät erityisiin elämäntilanteiseen, 
joten ne on erotettava vanhuuseläkkeestä. 

Kysymyskohtaiset ohjeet 

AH1 ELÄKKEEN SAAMINEN 

Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, maksetaanko kohdehenkilölle 
jotakin eläkettä vai ei. On tärkeää, että kaikki eläkettä saavat kirjataan. 
Jotta vastaaja ei sano liian nopeasti ”ei”, kysymyksessä on selittävä 
lause, joka on luettava loppuun asti. 

Tässä ei vielä olla kiinnostuneita siitä, mitä eläkettä kh saa. Siksi 
eläkelajeja ei selitetä sen enempää. Oletus on, että vastaaja tietää, saako 
hän ylipäänsä eläkettä vai ei saa. 

Viiteajankohta on tiedonkeruuhetki. 

Vastaaja on saattanut Tytissä ilmaista pääasialliseksi toiminnakseen 
vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen. Tällöin hän mitä luultavimmin 
saa eläkettä ja mikäli vastaa nyt ”ei”, niin on varmistettava, että hän on 
ymmärtänyt kysymyksen oikein. 

Toisaalta kysymys saattaa eläkeläisestä tuntua vanhan toistolta. 
Kuitenkin nyt kysytään eläkkeen saamisesta, josta ei aiemmin puhuttu. 
Eläkkeellä oleville sanat voi asettaa näin: ”Olette siis eläkkeellä, joten 
saatte juuri tällä hetkellä eläkettä, eikö niin?” 



Jotkut eläkkeet (kuten leskeneläke) saattavat olla rahallisesti hyvin 
pieniä. Eläkkeen määrällä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa ole 
merkitystä. 

 

EI ELÄKKEITÄ 

Suomessa maksetaan monenlaisia muita tukia, jotka eivät kuitenkaan ole 
eläkkeitä ja joita ei oteta mukaan: omaishoidon tuki, hoitotuki 
eläkkeensaajille, erilaiset työttömyyskorvaukset kuten myös ns. 
työttömyysputki (poikkeus: kohta AH9.2), sairausajan palkka tai Kela-
korvaus, asumistuki pienituloisille eläkeläisille yms. 

AH2 ELÄKELAJI 

AH2 on toinen filtterikysymys, jotta vältettäisiin kaikkien eläketyyppien 
kysyminen kaikilta eläkkeensaajilta. Kysymyksen alkuosan (”Millaista 
eläkettä teille maksetaan”) tarkoitus on johdatella vastaajaa miettimään 
eläkkeensä lajia; vastaus jatkokysymykseen kirjataan vain ”kyllä” tai 
”ei”. Kysymyksellä pyritään myös valaisemaan, mitä vanhuuseläke –
termi merkitsee. Ilman ymmärrystä siitä tätä kysylyä on vaikea toteuttaa. 

Kysymys tulee lukea huolellisesti niin, että vastaaja ymmärtäisi, 
mitä kysymys tarkoittaa. Vanhuuseläke voi olla outo käsite, koska 
useat mieltävät eläkkeensä työeläkkeeksi, vaikka se on itse asiassa 
vanhuuseläke. 

Vastaus ”ei” tulee aina silloin, kun kh saa työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä. Henkilö 
saattaa lisäksi saada esim. henkilökohtaiseen eläkevakuutukseen 
perustuvaa eläkettä. 

Kysymyksen tarkoitus on erottaa työkyvyttömyyteen perustuvaa eläkettä 
saava ryhmä niistä, joille maksetaan työuraan pohjautuvaa 
vanhuuseläkettä. Näiden kohdalla vastaus pitäisi olla ”kyllä”. 

Leskeneläkettä saavien oikea vastaus riippuu siitä, saako kh muuta 
eläkettä. Jos kh saa pelkkää leskeneläkettä, oikeaan lopputulokseen 
päästään kumpaa vain reittiä (”kyllä” tai ”ei”). Koska leskeneläke 
poikkeaa muista eläkkeistä, sen käsittelyyn ei ole löydetty lomakkeella 
täysin tyydyttävää ratkaisua. 

Niissä tapauksissa, joissa henkilöllä ei ole aavistustakaan eläkkeestään, 
hänelle tulisi luetella eri eläketyyppejä ja tarvittaessa selityksiä 
paperiohjeista. Vastaaja osannee poimia niistä sopivan vaihtoehdon, 
jonka pohjalta saa käsityksen, kumpiko vaihtoehto tulisi tässä valita. Jos 
käy ilmi, että kh ei saakaan mitään eläkettä, palataan kohtaan AH1 ja 
muutetaan vastaus. 

KELAN ELÄKE, TYÖELÄKE 

Vaikka molemmat käsitteet ovat relevantteja suomalaisessa 
eläkejärjestelmässä, ne eivät ole tarkkoja vastauksia tämän tutkimuksen 
kysymyksiin.  



Työeläke ja Kelan eläke (kansaneläke) viittaavat eläkejärjestelmiin. Niin 
työeläkejärjestelmässä kuin kansaneläkejärjestelmässä eläköidytään 
vanhuuseläkkeelle. 

”Työeläke” tai ”Kelan eläke” ovat termeinä moniselitteisiä. Niiden 
avulla ei pystytä selvästi määrittelemään, mitä eläkelajia ne ovat: Kelan 
eläkettä voi saada vanhuuseläkkeenä tai työkyvyttömyyseläkkeenä, ja 
työkyvyttömyyseläkkeen suuruus pohjautuu työuraan. Mikäli henkilö saa 
yhtä aikaa sekä työeläkejärjestelmään perustuvaa eläkettä että 
kansaneläkettä, kyseessä on vanhuuseläke. 

TYÖELÄKE vs. VANHUUSELÄKE 

Vastaajat saattavat sanoa, että nykyään puhutaan työeläkkeestä eikä 
vanhuuseläkkeestä. - Ongelma on siinä, että harva eläkkeensaaja on 
perehtynyt eläketermistön oikeaan käyttöön. Vanhuuseläke on käypä 
termi eläkelajittelussa, ja sitä käytetään tarkoituksella tässä 
tutkimuksessa mm. kansainvälisen vertailtavuuden vuoksi. 

”TEL, LEL, (TaEL)” 

Kansan suussa kulkee edelleen tämän nimiset eläkkeet. Niiden nimiset 
eläkelait yhdistyivät TyEL:ksi eli työntekijöiden eläkelaiksi vuonna 
2007. Henkilö, joka väittää olevansa TEL-eläkkeellä, on todennäköisesti 
vanhuuseläkkeellä. 

 

AH3–AH8 ELÄKETYYPIT, YLEISOHJE 

AH3-AH6 

Vaikka eläkkeensaajista suurin osa saa yhtä eläketyyppiä, henkilö voi 
saada samanaikaisesti kahden tai useammankin eri eläkelajin eläkettä. 
Tämän vuoksi on tiedusteltava eri eläkkeiden saamisesta. 

AH3 kysytään vain niiltä, jotka voivat saada sitä (vuonna 1949 
syntyneet). 

AH4 kysytään niiltä, jotka vastasivat kohdassa AH2 ”ei” (paitsi ei kysytä 
niiltä, jotka vastasivat kohdassa AH3 ”kyllä”). 
Osatyökyvyttömyyseläkettä ei kysytä erikseen, mutta jos vastaaja sen 
sanoo, niin tällöin valitaan vaihtoehto 3. 

AH6-sarja tulee niille, jotka ilmoittavat kohdissa AH3-AH5 saavansa 
jotain eläkettä. 

AH7 

Tämä sarja on tarkoitettu niille, jotka ilmoittavat saavansa AH2:ssa 
työuraan perustuvaa eläkettä (”kyllä”). Jos henkilö sanoo saavansa esim. 
AH7.1 osa-aikaeläkettä, tällöin putoaa pois muutamia muita 
vaihtoehtoja; sama toistuu AH7.2:ssa ja AH7.3:ssa. AH7.3 eli 
vanhuuseläke on yleisin kaikista eläketyypeistä, mutta jotta osa-
aikaeläkeläiset ja varhennetun eläkkeensaajat eivät ilmoita saavansa sitä, 
niin se kysytään vasta kolmantena tässä listassa. 



Vanhimmat vastaajat (63 - 69 -vuotiaat) siirtyvät suoraan kohdasta AH1 
kohtaan AH7 (jos saavat eläkettä). 

Mikäli vastaaja on valinnut kohdassa AH2 ”kyllä”, mutta ei tunnista 
mitään eläkettä sarjassa AH7, eläkettä kysytään avokysymyksellä 
kohdassa AH8. 

AH8 

Toivottavasti mahdollisimman vähän eläketyypin tiedusteluista päätyy 
tänne asti; tämä kysymys on tarkoitettu varaväyläksi. 

Lomakkeelle kirjataan se eläke, mitä kh tässä sanoo saavansa ja 
tarvittaessa palataan aiempiin kohtiin muuttaamaan eläketyyppi. 
Lomakkeella on seuraavia ohjeita: 

Jos 63 - 64-vuotias kh sanoo saavansa työkyvyttömyyseläkettä, hänen 
täytyy olla siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle ennen vuotta 2006 > 
kirjaa eläke tähän ja siirry lomakkeella eteenpäin; 

63-vuotiailta ja vanhemmilta ei kysytä työkyvyttömyyseläkeläisyyttä. On 
kuitenkin mahdollista, että otoksessa on henkilöitä, jotka ovat jääneet 
työkyvyttömyyseläkkeelle aiemman lain perusteella: heidän eläkkeensä 
muuttuu vanhuuseläkkeeksi vasta 65-vuotiaana. 

Jos kh on varma, että saa vain tapaturmaeläkettä > kirjaa se tähän ja 
siirry lomakkeella eteenpäin; 

Tähän kohtaan luetaan ne 63 vuotta täyttäneet, jotka ilmoittavat 
olevansa edelleen tapaturmaeläkkeellä. 

Jos yli 64-vuotias kh sanoo saavansa työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkettä tai luopumistukea, ne muuttuvat vanhuuseläkkeeksi 
63-vuotiaana > kirjaa kohtaan AH7_3=kyllä; 

Ketään 65 vuotta täyttänyttä ei pitäisi eläkejärjestelmän mukaan olla 
työkyvyttömyyseläkkeellä. 

AH3-AH8 ELÄKETYYPIT 

Eläkkeiden periaatteet on kuvattu lyhyesti seuraavassa (lähteinä mm. 
Eläketurvakeskus, www.etk.fi; Kela, www.kela.fi). 

Työttömyyseläke AH3 

Eläke, jota voivat saada ennen vuotta 1950 syntyneet. Kysytään vain 
vuonna 1949 syntyneiltä, koska sitä aiemmin syntyneet ovat siirtyneet 
työttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle. Työttömyyseläke voidaan 
maksaa 60 vuotta täyttäneelle työttömälle, joka on saanut 
työttömyyspäivärahaa enimmäisajan. Viimeiset työttömyyseläkkeet 
maksetaan vuonna 2012. 

Työkyvyttömyyseläke AH4 

Eläke, jonka saa henkilö, joka on sairauden, vian tai vamman vuoksi 
kykenemätön työhön. Työkyvyttömyyseläkeläinen voi hankkia 
lisäansioita käymällä töissä. Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi ansaita 
korkeintaan 40 prosenttia keskiansiosta, josta eläke on laskettu; 
kuitenkin niin, että tienestejä voi aina olla 687 euroa. 



Osatyökyvyttömyys- eli osaeläke AH4 

Työkyvyttömyys voidaan myöntää myös osaeläkkeenä, jos henkilö 
pystyy työskentelemään osa-aikaisesti sairaudestaan huolimatta. 
Osaeläkeläisellä etuuden säilyttämisen raja on 60 prosenttia. 
Työkyvyttömyyseläkkeen voi myös jättää lepäämään työjakson ajaksi. 
Tällöin ei lasketa, että henkilö saa ko. eläkettä. 

Kuntoutustuki AH4 

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräaikaisena, jolloin se on 
nimeltään kuntoutustuki. Usein työkyvyttömyyseläke alkaa 
kuntoutustukena. 

Tapaturmaeläke (SOLITA-eläke) AH5 

Maksetaan henkilölle, jonka työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta tai 
ammattitaudista. Tapaturmaeläkettä voidaan maksaa myös 
osakorvauksena. SOLITA tarkoittaa liikenne-, tapaturma-, 
sotilasvamma- ja sotilastapaturmalakien mukaan maksettavaa eläkettä. 
Haittarahaa maksetaan tapaturmavamman ja ammattitaudin 
aiheuttamasta yleisestä pysyvästä haitasta. Eräänlainen tapaturmaeläke 
on myös huippu-urheilijan urheilijaturva . 

Osa-aikaeläke AH7.1 

Eläke, jolla ollessaan henkilön pitää työskennellä osa-aikaisesti. 
Edellyttää nykyisin 60 vuoden ikää, aiemmin ikäraja oli 58 vuotta. 

Varhennettu vanhuuseläke AH7.2 

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 62-vuotiaana. Koska se 
pienentää eläkesummaa, varhennetun vanhuuseläkkeen nimi pysyy 
samana 65 ikävuoden jälkeen, eikä siis muutu vanhuuseläkkeeksi. Tätä 
ei tarvitse ”opettaa” haastateltaville, mutta mikäli kh sanoo olleensa 
varhennetulla eläkkeellä, niin tällöin eläketyyppi kirjataan tähän kohtaan. 

Ammattikohtaiset eläkejärjestelyt eivät ole varhennettua eläkettä 
(esimerkiksi armeijan yleinen eläkeikä 55 vuotta ei ole varhaista 
eläköitymistä). 

Vanhuuseläke AH7.3 

Eläke, jolle voi nykyisen järjestelmän mukaisesti jäädä joustavasti 63 - 
68-vuotiaana. Ammattikohtaisesti eläkeikä voi olla alempi kuin 63 
vuotta.  Koska useimmille vanhuuseläke merkitsee työuran perusteella 
saatua eläkettä työeläkejärjestelmän perusteella, he saattavat käsittää sen 
”työeläkkeenä”, ks. kohta AH2. 

Luopumistuki AH7.4 

Maataloudesta luopuvalle vähintään 55-vuotiaalle henkilölle maksettava 
eläke, johon sisältyy laskennallinen kansaneläke. Tunnetaan aiemmin 
nimellä sukupolvenvaihdoseläke (myönnettiin vuoteen 1995 asti). Myös 
luopumiseläke ja luopumiskorvaus voivat vielä kulkea kansan suussa. 
Luopumistuki muuttuu vanhuuseläkkeeksi. 

 



Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perustuva eläke AH6.1, AH7.5 

Tähän ryhmään kuuluvat mm. ostoeläke, säästöeläke ja yksilöllinen 
eläkevakuutus. Vapaaehtoinen eläkevakuutus on yksityishenkilön 
yleensä itse maksama eläkevakuutus, joka mahdollistaa eläkeikää 
aiemman eläkkeelle pääsyn tai ansaittua työeläkettä paremman eläkkeen. 
Jos henkilö jää työstä pois ennen eläkeikää ja saa toimeentulonsa 
vapaaehtoisena eläkevakuutuksena, hänen työeläkkeensä 
(=vanhuuseläke) alkaa eläkeiässä. 

Työnantajan lisäeläke AH6.2, AH7.6 

Työnantaja voi lisäeläkevakuutuksella lisätä työntekijöidensä eläkkeen 
määrää tai alentaa heidän eläkeikäänsä. Tämä kulkee eri nimillä: 
ryhmäeläkevakuutus (kollektiivinen lisäeläke), rekisteröity TEL(yms.)-
lisäeläke-vakuutus, eläkekassan tai säätiön avulla järjestetty lisäeläke, 
vapaakirjaoikeus (jne.). 

Leskeneläke AH6.3, AH7.7 

Leskeneläke kuuluu perhe-eläkkeisiin. Sitä maksetaan leskelle (ja ala-
ikäiselle lapselle). Perhe-eläkettä ei makseta samalta ajalta kuin 
kansaneläkettä. Leskellä on kuitenkin oikeus 6 kuukauden pituiseen 
alkueläkkeeseen siltä osin kuin se olisi kansaneläkettä suurempi. 

Ihmiset saavat usein eläkkeet tilityksinä eri eläkekassoista sen vuoksi, 
että henkilöllä on työuran aikana ollut palvelua niin yksityisen kuin 
julkisen sektorin puolella. Tällöin kyseessä on kuitenkin yksi ja sama 
eläketyyppi, useimmissa tapauksissa työuraan perustuva vanhuuseläke. 

1.3.2011 voimaan tullutta takuueläkettä maksetaan pienituloisille 
eläkeläisille. Se liittyy kuitenkin aina johonkin yllämainituista eläkkeistä, 
joten sitä ei kirjata mihinkään. Eläkkeensaaja saa siis ensisijaisesti aina 
jotain muuta eläkettä kuin takuueläkettä. Myös maahanmuuttajan 
erityistuki muuttui takuueläkkeeksi vuonna 2011. 

Ulkomailta maksettavat eläkkeet luokitellaan kuten Suomestakin 
maksettavat eläkkeet. 

Ei osaa sanoa (EOS) ei käytössä AH3-AH7 

Kun kh:lle on löytynyt oikea eläke, jota hän saa, muut eläkkeet tulee 
merkitä epävarmoissa tapauksissa (esim. ”tuskinpa”, ”en varmaan”, ”en 
ehkä” yms.) ”ei”. Jos kh vastaa ”en tiedä”, eläkettä on selvitettävä 
ohjeiden avulla. Jos kh ei edelleenkään osaa sanoa, merkitään ”ei”. 

AH9 VARHAINEN ELÄKÖITYMINEN 

Tässä halutaan tietää, onko eläkepolku tietyissä tapauksissa alkanut 
jollain varhemmalla eläkkeellä kuin mitä vastaaja nyt saa. 

Kysymys tulee niille, jotka ilmoittivat saavansa eläkkeitä kohdissa 
AH7.3, AH7.5, AH7.6, AH6.1 tai AH6.2. 

AH9.2 (saiko aiemmin työttömyyseläkettä): vastaajalle voi olla 
epäselvää, onko hän saanut aiemmin työttömyyskorvausta, 
työttömyysturvan lisäpäivärahaa vai työttömyyseläkettä. 
Työttömyyskorvausta (yleensä 500 päivää) ei lasketa tähän, mutta sen 



sijaan työttymyysturvan lisäpäiväraha otetaan tässä mukaan, mikäli kh 
sanoo saaneensa sellaista. Ei tarvitse kuitenkaan kysyä erikseen. 

Huom. Varhaisella eläköitymisellä ei tarkoiteta sellaisia sopimuksia, 
joissa eläkeikä on jo lainsäädännön mukaan lähtökohtaisesti alempi kuin 
yleinen eläkeikä (esim. armeijan henkilökunta). 

AH10 IKÄ, JOLLOIN ALKOI SAADA ELÄKETTÄ 

Kysyttäväksi tulevat ne eläkkeet, joita henkilö on ilmoittanut saavansa 
kohdissa AH7.1 - 7.6 tai AH6.1 - 6.2 ja AH9.1. 

Mikäli vastaaja haluaa olla hyvin tarkka, niin ajankohta on se tilipäivä, 
jolloin vanhuuseläke ensimmäisen kerran tuli. 

 

TYÖLLISTEN KYSYMYKSET 

AH13T TYÖAJAN VÄHENTÄMINEN 

Kysymystä ei esitetä 50 – 54-vuotiaille. Viiteajanjakso on tarkoituksella 
epämääräinen, joten sitä ei tarvitse yrittää täsmentää. 

Niille, jotka ovat ilmoittaneet olleensa tai olevansa osa-aikaeläkkeellä, 
kysymystä ei erikseen esitetä. Jos jostain syystä vasta tässä käy ilmi, että 
henkilö on nauttinut osa-aikaeläkettä, vastaus on ”kyllä”. 

Jos kh on vähentänyt työntekoa muista kuin jaksamiseen liittyvistä 
syistä, vastaus on ”ei” (esim. vain perhesyyt). Jos töiden vähentämiseen 
liittyy kuitenkin osaltaankin jaksamisen näkökulma, vastaus on ”kyllä”. 

Siirtyminen eläkkeelle ja sen jälkeen osa-aikatyön aloittaminen ei riitä 
”kyllä”-vastaukseen. Jos kh on eläkkeellä ollessaan vähentänyt viikko- 
tai kuukausityötuntejaan jaksaakseen paremmin (vaikkapa neljästä-
viidestä tunnista kolmeen), tällöin vastaus on ”kyllä”. 

Työtuntien vähentämistavalla ei ole suurta merkitystä, se on voinut 
tapahtua sopimuksella tai työntekijä on itse vähentänyt esim. ylityön 
tekemistä. 

Kysymys sopii parhaiten niille, jotka lähestyvät eläkeikää. Sen sijaan jo 
eläkkeellä oleville ja vähäisiä työtunteja tekeville se voi tuntua kaukaa 
haetulta. Kysymys on haluttu säilyttää samanlaisena edellisen 
eläkekyselyn vuoksi vertailtavuuden säilyttämiseksi. 

Jos kh:lle tuottaa ohjeista huolimatta vaikeuksia vastata (esim. ei osaa 
sanoa onko lyhentänyt työaikaa jatkaakseen ”mahdollisimman pitkään”), 
niin häntä pitää pyytää vastaamaan ”kyllä” tai ”ei” parhaimman arvionsa 
mukaan. 

AH14T TYÖNTEON MOTIIVI 

Kysymys sopii hyvin niille, jotka työskentelevät eläkkeellä ollessaan. Se 
esitetään kuitenkin kaikille työssäkäyville, jotka saavat jotain eläkettä, 
myös leskeneläkettä. Kysymys ei sovi hyvin elämäntilanteeseen, jossa 
töistä poisjääminen on ajallisesti vielä kaukana. Kysymys tulee esittää 



niin kuin se on kirjoitetttu, mutta jos vastaamisessa on hankaluuksia, 
vastaukseksi voi kirjata EOS ilman utelua. 

Kiinnostus kohdistuu kysymyksessä siihen, mikä on pääasiallinen syy 
työssä pysymiseen. Voi olla, että vastaaja ei ole ajatellut asiaa aivan 
esitetyillä vaihtoehdoilla. Mikäli työnteon motiivina on raha, 
vaihtoehtojen 1 ja 2 yhdistelmää eli vastausvaihtoehtoa 3 käytetään 
silloin kun syyt 1 ja 2 ovat yhtä tärkeät. 

Koska vaihtoehto 3 ”edellä mainitut yhdessä” on epäitsenäinen 
vaihtoehto (viittaa aiempiin), niin tulkintaongelmien välttämiseksi 
lomakkeella on esitetty lukutapa, jossa voi lukea vaihtoehdon numero. 
Tällöin kolmannenkin vaihtoehdon ilmaiseminen on vastaajalle helppoa, 
ja se toivottavasti helpottaa vuorovaikutusta. 

Vaihtoehto 4 tarkoittaa, että pääsyy jatkaa työtä on joku muu kuin 
taloudellinen, kuten työtyytyväisyys, joustavat työjärjestelyt, turvallinen 
työpaikka, arvostus työssä tai sosiaaliset kontaktit. Monet muutkin syyt 
kelpaavat tähän, kuten että ”en löydä seuraajaa yritykselleni”, ”lapset 
eivät enää asu kotona”, ”en halua olla vain kotona” jne. 

AH15T AIKOMUKSET LOPETTAA TYÖNTEKO 

Tämä kysytään edelleen niiltä, jotka käyvät työssä ja saavat eläkettä. 

Jos kh ei osaa vastata miettimisenkään jälkeen, niin vastaukseksi 
hyväksytään EOS.  

Jos kh sanoo aikovansa työskennellä niin kauan kuin jaksaa, tällöin 
kirjataan vaihtoehto 5. 

Kysymys on kirjoitettu lomakkeelle niin, että se olisi sujuva lukea. Sen 
vuoksi ”vuotta” –sanaa ei tarvitse lausua jokaisessa 
vastausvaihtoehdossa. 

AH16T JA AH17T ELÄKETURVAN TÄYDENTÄMINEN 

Kysymykset esitetään niille, jotka eivät saa eläkettä ja niille, jotka eivät 
saa eläketyyppejä AH6.1-AH7.6. 

AH16T vapaaehtoinen eläkevakuutus, ks. eläketyyppien määritelmä. 

AH17T työnantajan lisäeläke, ks. eläketyyppien määritelmä.. 

Kh voi sanoa, ettei tiedä, onko työnantaja järjestänyt lisäeläkettä. On 
hyvin epätodennäköistä, että työantaja kerryttää työntekijän tietämättä 
iloista yllätystä eläkevuosiksi. Jos vastaaja sanoo että ”en tiedä”, niin 
kirjataan ”ei” (eikä EOS).  

AH18T-AH20T TÖIDEN JATKAMINEN VANHUUSELÄKKEELLÄ 

Kysymyksessä selvitään halukkuutta jatkaa työntekoa 
vanhuuseläkkeellä. Koskee ansiotyötä, ei vapaaehtoistyötä. 

Eurostat ei ole juurikaan ohjeistanut kysymyksiä AH18-AH20. 
Kysymyksissä tiedustellaan arvioita ja halukkuutta. Niinpä vastaaja saa 
itsenäisesti päättää, mitä hän ymmärtää näillä kysymyksillä. 



Mikäli vastaaja kysyy, niin voi sanoa: työpaikan ei tarvitse olla jo 
valmiiksi katsottu, halukkuus etsiä työtä riittää tässä ”kyllä”–
vastaukseen.  

Koska vastaaja saattaa kysyä vanhuuseläke-termistä, niin ohjeessa on 
eläkkeelle sama selitys kuin AH7.3:ssa. Itse kysymystä ei kuitenkaan 
selvitetä sen enempää. 

Mikäli vastaus on kyllä , niin tiedustellaan, ovatko syyt taloudellisia vai 
muita syitä. Jos molempia, niin valitaan tärkeämpi. 

Mikäli vastaus on ei, niin tiedustellaan, onko kh:lla aikomusta jatkaa 
töissä vanhuuseläkeikäänsä saakka, vai suunnitteleeko hän töiden 
lopettamista ennen sitä. 

 

EI-TYÖLLISTEN KYSYMYKSET 

AH11E TYÖELÄMÄSTÄ POISJÄTTÄYTYMISEN SYY 

Kysymys esitetään työvoiman ulkopuolella oleville, jotka saavat 
eläkettä. Tavoitteena on tietää syy, jonka vuoksi vastaaja jäi pois 
työmarkkinoilta. Mikäli vastaajan on vaikea tehdä valinta, niin häntä on 
pyydettävä valitsemaan lähinnä oikein syy. 

1. Työpaikan menettäminen: esim. irtisanominen syystä tai 
toisesta, mutta vapaaehtoista irtisanoutumista ei huomioida. 
Henkilö ei löytänyt enää uutta työtä. 

2. Korkeimman mahdollisen työssäoloiän saavuttaminen: henkilön 
oli siirryttävä eläkkeelle, koska ei ikänsä puolesta voinut jatkaa 
työntekoa. Nykyisin tämä merkitsee yleensä 68 vuoden ikää 
lukuun ottamatta ammatteja, joissa eläkkeelle on siirryttävä 
aikaisemmin. 

3. Eläkeikäkelpoisuuden saavuttaminen: tyypillinen silloin, kun 
jäädään eläkkeelle vanhuuseläkkeen alaikärajalla. Useimmiten 
se on nykyään 63 vuotta, mutta aiemmin ikäraja ei ole ollut yhtä 
yksiselitteinen. 

4. Oma terveysongelma: henkilö jää eläkkeelle hoitamaan terveyttä 
5. Perhesyyt: henkilö jäi eläkkeelle, jotta voisi esim. hoitaa 

esimerkiksi lapsenlapsiaan, puolisoaan tai muuta lähiomaista; 
myös yrityksen luovuttaminen jälkeläisille. Ei kuitenkaan vain 
siksi, että puoliso oli jo eläkkeellä (>8). 

6. Työhön liittyvät ongelmat: kaikki työn sisältöön tai työoloihin 
liittyvät ongelmat, esim. hankalat työajat, liian vaativa työ, 
huono työturvallisuus, työpaineet, riittämätön osaaminen, 
arvostuksen puute, työnantajan asenteet, jotka johtivat 
työmarkkinoilta poistumiseen. 

7. Taloudellisesti suotuisat eläkejärjestelyt: Henkilö sai 
taloudellista hyötyä siitä, että jäi eläkkeelle tavallista 
aikaisemmin. Tähän lasketaan esimerkiksi eläkeputkeen 
siirtyminen irtisanomisen vaihtoehtona tai ns. kultaiset 
kädenpuristukset. 



8. Työnteon lopettaminen muusta syystä: Eläkkeelle jäämiseen 
vaikuttivat esim. se, että puoliso oli jo eläkkeellä, tai että 
työnteko ei ollut välttämätöntä taloudellisen toimeentulon takia. 

AH12E HALUKKUUS PYSYÄ TYÖMARKKINOILLA 

Kysytään työmarkkinoiden ulkopuolella olevilta, olisiko kh halunnut 
pysyä pidempään töissä kuin mitä pysyi; tässä tarkoitetaan hetkeä, 
jolloin hän jäi pois työmarkkinoilta. 

Vastaaja voi sanoa, että hänen ei ollut edes mahdollista pysyä pidempään 
töissä. Tällöin selitetään, että tässä tiedustellaan ylipäänsä hänen 
halukkuudestaan jatkaa tuolloin. 

Jos vastaaja sanoo, että hän olisi halukas ollut jatkamaan toisessa työssä, 
kirjataan vastaukseksi ”kyllä”. 

AH13E TYÖAJAN LYHENTÄMINEN 

Kysymys tulee työmarkkinoiden ulkopuolella oleville, jotka saavat 
eläkettä. 

Ohjeet ks. AH13T. 

AH16E JA AH17E ELÄKETURVAN TÄYDENTÄMINEN 

Kysymykset esitetään niille, jotka eivät saa eläkettä ja niille, jotka eivät 
saa eläketyyppejä AH6.1 - AH7.6. Ei-työllisiltä kysytään, onko 
vastaajalla aiemmin ollut ylimääräistä eläkettä hankkinutta työnantajaa. 

AH16E vapaaehtoinen eläkevakuutus, ks. eläketyyppien määritelmä. 

AH17E työnantajan lisäeläke, ks. eläketyyppien määritelmä. 

AH18E-AH20E TÖIDEN JATKAMINEN VANHUUSELÄKKEELLÄ 

Kysymys tulee työllisten lisäksi työttömille. Ks. selitys AH18T-AH20T. 


