
SOSIAALIPOLITIIKAN dosentti Susan Kuivalainen kat-
soo, että eläkeläisnaisten köyhyyttä voitaisiin korjata 
kohdistamalla toimenpiteitä takuu- ja kansaneläkkee-
seen, joiden saajissa on enemmän naisia kuin miehiä. 
Kuivalainen toimii Eläketurvakeskuksen tutkimusosas-
ton osastopäällikkönä.

Toiseksi eläkeläisten oloja helpottavaksi keinoksi 
Kuivalainen nostaa eläkeläisten menoihin kohdistuvan 
tuen.

”Ei ole kyse vain tuloista vaan myös menoista. 
Vaikka tulot pysyisivät ennallaan, niin esimerkiksi ter-
veydenhuoltokulut lisääntyvät. Voitaisiin miettiä, että 
säätäisimme molempia nuppeja.”

Kolmas keino Kuivalaisen mielestä olisi elinkaa-
renaikainen ennaltaehkäisy.

”Jos elää lapsuutensa köyhyydessä, niin elää to-
dennäköisesti myös aikuisena pienituloisena. Pitäisi 
varmistaa, että kaikilla olisi parhaat mahdollisuudet 
saada hyvä koulutus ja tuettaisiin työllisyyttä sekä työ-
kykyä. Laajentaisin nämä toimet varhaislapsuuteen ja 
nuoruuteen asti.”

Kuivalainen sanoo, että sukupuolten väliseen palk-
kaeroon vaikuttaa Suomen poikkeuksellisen vahvasti 
sukupuolittuneet työmarkkinat.

”Vain joka kymmenes työssäkäyvä ihminen työs-
kentelee tasa-ammateissa, eli töissä joissa on yhtä paljon 
naisia ja miehiä. Noin 90 prosenttia toimii sukupuolittu-
neissa ammateissa, miesten tai naisten töissä. Naisten 
töissä palkka on matalampi.”

Kuivalainen kertoo, että keskeisin syy naisten 
eläkeläisköyhyydelle on sukupuolten palkkaero, johon 
puolestaan vaikuttaa muun muassa kodin ja lasten hoi-
vavastuun epätasa-arvoinen jakautuminen.

”Naiset käyttävät suurimman osan perhevapaista 
ja kotihoidontuesta. Naisten ja miesten eläke-ero alkaa 
muodostua tällä ajalla. Sitä on kutsuttu tutkimuksissa 
nimellä mother penalty, eli äitiyssakko. Töihin palaami-
sen jälkeen palkkakehitys on usein hitaampaa.”

TEKSTI

IDA ERÄMAA

Naiset saavat Suomessa keskimäärin 16 prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehet. 
Palkkakuilun takia naiset ovat jääneet miehiä useammin kotiin hoitamaan lapsia, mikä 
puolestaan on kasvattanut kuilua entisestään. Nykyään tilanteesta kärsivät erityisesti elä-
keläisnaiset, sillä naisten eläkkeet ovat viidenneksen pienemmät kuin miehillä. Kysyimme 
kolmelta asiantuntijalta, miten naisten eläkeköyhyyteen pitäisi puuttua.
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”PALKKAKUILUA 
PITÄÄ KAVENTAA”

SDP:N kansanedustaja Antti Rinne pyrki korottamaan 
pieniä eläkkeitä pääministerikaudellaan. Hän katsoo, 
että naisten eläkeläisköyhyyteen vaikuttaa vahvasti las-
ten ja kodin hoivavastuun jakautuminen.

”Naisten ja miesten palkat alkavat eriytyä, kun 
perustetaan perhettä. Työsuhteen alussa naisten ja 
miesten palkat ovat suurinpiirtein yhtä suuret, mutta 
palkkaero kasvaa satoja euroja kuussa samoista töistä 
koko työuran ajan.”

Rinteen mielestä naisten eläkeläisköyhyyttä pitäisi 
kompensoida ennen kaikkea kaventamalla sukupuolten 
palkkaeroa.

”Hoivavastuun jakautuminen on suurin syy, miksi 
miesten palkat ovat suurempia. Koska miehet tienaavat 
enemmän, perheet kokevat, että heidän taloudellinen 
asemansa heikkenee, jos isä jää kotiin.”

Palkkaeron ja sukupuoliroolien takia naiset jäävät 
useammin kotiin lasten kanssa, mikä puolestaan kas-
vattaa palkkaeroa entisestään.

Perheen perustamisesta aiheutuu katkoja naisten 
työuralle, jonka negatiivisia vaikutuksia on esimerkiksi 
ura- ja ansiokehityksen hidastuminen.

”Kun naisen työura keskeytyy ja hän palaa perhe-
vapaan jälkeen työelämään, on miesten ura kehittynyt 
siinä vaiheessa jo paljon pidemmälle.”

Vuonna 2005 tuli voimaan eläkejärjestelmän uu-
distus. Tämän jälkeen eläkkeessä on otettu huomioon 
esimerkiksi opiskelu- ja perhevapaa. Rinne miettii, 
voisiko vanhempainvapaan eläkekertymää siirtää kos-
kemaan myös ennen vuotta 2005 vanhempainvapaan 
pitäneitä.

”Eläkeläisköyhyys on pitkälti naisten asia, joka vaa-
tii korjaustoimia erityisesti työeläkkeeseen. Eläkejärjes-
telmän uudistuksesta voitaisiin tehdä keskimääräistys, 
joka kompensoisi tilannetta heidän kohdallaan.”

Rinne kertoo, että inflaation vuoksi vuonna 2022 
eläkkeelle siirtyvät saavat ensi vuoden tammikuussa 
noin seitsemän prosentin indeksikorotuksen.

”Olisi ollut kuitenkin järkevää ulottaa indeksiko-
rotukset jo esimerkiksi tämän vuoden elokuulle. Kun 
indeksi tulee voimaan tammikuussa, eläkeläiset ovat 
jo ehtineet maksaa kalliita hintoja monta kuukautta ja 
ihmiset ovat köyhtyneet.”

 

”MYÖS LASTENKASVATUKSEN ARVO 
PITÄÄ OTTAA HUOMIOON”

HELSINGIN yliopiston sosiaalietiikan professori Jaana 
Hallamaa sanoo, että palkkakuilusta ja eläkeläisköyhyy-
destä keskusteltaessa tulee muistaa, ettei yhteiskunta-
tuloon vaikuta pelkästään vienti ja tuotto.

”Kestävässä yhteiskunnassa on valtavasti ylläpi-
dettävää, joka mahdollistaa tulevan toiminnan. Kestää 
pitkään saada ihmiset siihen kuntoon, että he pääsevät 
tekemään mielekästä ja tuottavaa työtä. Jonkun pitää 
huolehtia heistä sen aikaa. Yhteiskunta ei ole pelkkä 
tuotantolinja.”

”Naisten työ on usein ihmistyötä, jonka kautta pi-
detään huolta ja mahdollistetaan muille, eikä itse saada 
aikaan jotakin tuotetta.”

Palkkakuilua koskevissa keskusteluissa kuullaan 
usein, että ”ihmiset ovat vapaita valitsemaan”. Halla-
maan mielestä tässä ei ole koko totuus.

”Tähän vaikuttaa erilaiset paineet ja odotukset. 
Usein ei oteta huomioon, kuinka perhevapaa vaikuttaa 
naisen työuraan ja eläkkeeseen, koska se tuntuu olevan 
niin kaukana.”

Hallamaa sanoo tukien ja etuuksien olevan yksi 
keino, jolla eläkeläisköyhyyttä voitaisiin kompensoida. 
Hän muistuttaa, että etuudet ovat ainoastaan niukkuu-
den paikkaamista.

”Olisi reilua, että kaikille järjestettäisiin hyvä elämä 
ja kaikki tehty työ otettaisiin huomioon. Tulonmuodos-
tus on yksipuolisesti palkkatyön varassa. Tarvittaisiin 
enemmän mahdollisuuksia pysyä ansainnan piirissä.”

”Tällä hetkellä julkisen sektorin työntekijöihin, jot-
ka hoivaavat ja tukevat, suhtaudutaan rahanmenona. 
Ajattelutapoja pitäisi muuttaa ja kehittää sen pohjalta 
uudenlaisia keinoja taata kaikille riittävät tulot, niin 
ettei kenenkään tarvitse elää muiden armeliaisuuden 
varassa.”

Raskaudesta ja lastenhoidosta koituvat kulut ovat 
koko yhteiskunnan sijoitus tulevaisuuteen, Hallamaa 
muistuttaa. Naisten panos yhteiskunnalle pitäisi hänen 
mielestään tehdä näkyvämmäksi.

”Meillä on muitakin arvoja kuin tuotantoarvo. Sitä 
voidaan mitata muillakin tavoilla kuin sillä, mitä se tuot-
taa kansantalouden viivan alle. Eihän elämä voi olla sel-
laista, että kaikki elämän ratkaisevat kohdat  – perheen 
perustaminen, läheisistä huolehtiminen ja läheisten 
kuolema  – ovat tuotannon kannalta häiriöitä. Sehän on 
ihan mieletöntä.” •
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