Katse kääntyy ikääntyviin Helsingissäkin
Blicken riktas på de äldre också in Helsingfors
Ikääntyvä väestönosa alkaa nousta entistä
voimakkaammin esille nyt kun suuret ikäluokat ovat tähän joukkoon siirtymässä.
Suuret ikäluokat ovat edelleen suuria ja
luovat ikääntyessään edellisistä ikääntyneiden ryhmistä poikkeavia elämäntyylejä, vai luovatko?

I och med att de stora efterkrigstida årskullarna börjar nå pensionsåldern får de
äldre en allt större roll i samhället. De stora årskullarna är fortfarande stora och antas då de åldras skapa annorlunda livsstilar än tidigare pensionärers. Men stämmer
detta?

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista on jo

Redan i november 2003 gavs en rapport om läget

marraskuussa 2003 valmistunut Suomen virallisen

år 2002 ut i Finlands officiella statistik: ”Ikääntynei-

tilaston raportti vuodesta 2002. ”Ikääntyneiden sosi-

den sosiaali- ja terveyspalvelut 2002” (Äldreomsor-

aali- ja terveyspalvelut 2002”, Stakes, SVT, Sosiaali-

gen 2002) Stakes, FOS, Socialskydd 2003:1.

turva 2003:1.

En undersökning om åldrande människors lev-

Ikääntyvien elinolojen tutkimus on aloitettu Tilasto-

nadsförhållanden har inletts av Statistikcentralen,

keskuksessa ja raportti on valmistumassa vuoden 2005

och en rapport skall ges ut år 2005. Undersökningen

aikana. Tutkimus tulee olemaan erittäin laaja, likipi-

kommer att vara mycket omfattande och täcka så

täen kaikki elämänalueet kattava kuvaus suomalais-

gott som alla områden av finländska åldringars lever-

ten ikääntyvien elämästä. Yhtenä mielenkiintoisena

ne. En intressant helhet som kan nämnas gäller in-

kokonaisuutena voisi mainita kohdan tulot, kulutus-

komster, konsumtionsvanor och de äldres nationale-

tottumukset ja ikääntyvien kansantaloudellinen mer-

konomiska betydelse. Den försöker beakta inte bara

kitys, jossa pyritään paitsi tulojen ja varallisuuden

inkomster och förmögenhet utan även de förändring-

kuvaukseen myös ottamaan huomioon kulutustottu-

ar som sker i folks konsumtionsvanor i och med sti-

musten muutos ikääntymisen myötä ja mahdollisesti

gande ålder. Man försöker eventuellt också utveckla

kehittämään ikääntyvien oma kuluttajahintaindeksi.

ett eget konsumentindex för åldringar.
Faktacentralen håller som bäst på att sätta ihop

Helsingin kaupungin tietokeskuksessa on paraikaa

eläkeikäisten

en publikation om pensionärers levnadsförhållanden i

elinoloja kuvaavaa julkaisu, joka ilmestyy alkusyk-

valmisteilla

helsinkiläisten

Helsingfors. Den utkommer hösten 2004, och inne-

systä. Ennakkotietoina helsinkiläisten eläkeikäisten

håller mera stoff om följande förhandsrön:

elämästä voidaan kertoa että
n 191 personer som fötts i Helsingfors på 1910-talet
n viime vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenel-

bodde fortfarande här i slutet av år 2003.

lä Helsingissä syntyneistä 191 henkilöä asui edelleen Helsingissä vuoden 2003 lopussa
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n vuodesta 2004 lähtien, seuraavan 20 vuoden ajan

n från och med år 2004 kommer 55–64-åringarna i

tulee ikääntyviä 55–64-vuotiaita olemaan Helsin-

Helsingfors, som ofta ännu verkar i arbetslivet, att

gin asukkaana ja usein myös työelämän toimijana

under 20 års tid vara ca. 20 000 fler än under de

noin 20 000 enemmän kuin edellisten liki kolmen-

föregående vidpass 30 åren. År 2004 bor det ca.

kymmenen vuoden aikana. Helsingissä asui noin

70 000 personer i åldern 55–64 år i Helsingfors.

70 000 eläkeiän kynnyksellä olevaa 55–64-vuo-

helsingforsborna hålls längre kvar i arbetslivet än

tiasta vuonna 2004.

finländarna i gemen, eftersom bara 33,3 procent

n helsinkiläiset pysyvät keskimääräistä pidempään

av 55–64-åringarna i Helsingfors var på heltids ar-

työelämässä, sillä 55–64-vuotiaista vain 33,3 pro-

betspension år 2002. Andelen i hela landet var 41
procent.

senttia oli kokoaikaisella eläkkeellä vuonna 2002.

n viktigaste pensionen i Helsingfors är arbetspensi-

Koko maan keskiarvo ikäryhmälle oli jo 41 pro-

on. Bland de över 55-åringar som fick egen pensi-

senttia.
n helsinkiläisten tärkein eläkejärjestelmä on työelä-

on lyfte 66,5 procent enbart arbetspension år

ke. Pelkkää työeläkettä saavien osuus kaikista yli

2002. De som enbart fick folkpension utgjorde 3,7

55-vuotiaista omaa eläkettä saavista oli 66,5 pro-

av åldersgruppen, och resten fick pension från
vartdera systemet.

senttia vuonna 2002. Pelkkää kansaneläkettä ikä-

n den genomsnittliga helhetspensionen bland de

ryhmästä sai 3,7 prosenttia ja loput saivat eläket-

helsingforsbor som fick egen pension var 1 318

tä molempien järjestelmien kautta.
n helsinkiläisten omaa eläkettä saavien keskimää-

euro i månaden, vilket är en fjärdedel mera än

räinen kokonaiseläke oli 1 318 euroa kuukaudes-

landsmedeltalet. Bland de helsingforspensionärer

sa, noin neljäsosan koko maan tasoa enemmän.

som fick enbart arbetspension var medelpensionen 1 605 euro år 2002.

Helsinkiläisten omaa eläkettä pelkkänä työeläk-

n över 65-åringarna förbrukar en klart större andel

keenä saavien keskimääräinen kuukausieläke oli

av sina inkomster på mat, boende och hälsovård

1 605 euroa vuonna 2002.
n yli 65-vuotiaiden talouksissa ruokaan, asumiseen

än finländarna i gemen och än de yngre åldersgrupperna.

ja terveydenhoitoon menee keskimääräistä ja

n bland hushållen med 65 år fylld huvudman i

nuorempia ikäryhmiä selvästi suurempi osuus ku-

Huvudstadsregionen hade 12 procent interne-

lutusmenoista.
n pääkaupunkiseudun yli 65-vuotiaiden talouksista

tanslutning hemma år 2002. 13 procent av ålders-

12 prosentilla oli internet-yhteys kotonaan vuon-

gruppen hade tillgång till Internet på arbetsplat-

na 2002. Työpaikalla tai muualla internet-yhteys

sen eller annanstans. Likaså 13 procent använde

oli 13 prosentilla ikäryhmästä. Internet-yhteyttä

Internet för faktaletning och nio procent för betal-

tiedonhakuun käytti 13 prosenttia ja pankkipalve-

ning av räkningar. 12 procent använde e-post.

luihin 9 prosenttia ikäryhmästä. Sähköpostia

Andelen

käytti 12 prosenttia ikäryhmästä. Kaikista talouk-

hushåll var 45 procent, och 69 procent hade till-

sista 45 prosentilla oli internet-yhteys kotonaan,

gång till webben på arbetsplatsen.

internetanslutningar

69 prosentilla työpaikalla.
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Mer information:
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