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Työeläkkeen-
saajat
Kaikki työeläkkeensaajat

Työeläkkeensaajia 1,5 miljoonaa
Vuoden 2019 lopussa maksettiin työeläkettä 
1 512 000 henkilölle, joista 35 000 asui ulko- 
mailla. Kaikista työeläkkeensaajista naisia oli 
831 000 (55 %) ja miehiä 681 000 (45 %). 

Kaikkiaan työ- ja kansaneläkkeensaajia oli 
1 612 000 vuonna 2019. Heistä työeläkettä  
sai 94 prosenttia. Työeläkkeensaajiin kuuluvat 
kaikki yksityiseltä ja julkiselta sektorilta  
eläkettä saavat.

94 %
KAIKISTA

ELÄKKEENSAAJISTA
SAA

TYÖELÄKETTÄ

 TYÖELÄKKEENSAAJAA
1 512 000
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Työeläkkeensaajista omaa eläkettä sai 
1 474 000 henkilöä ja perhe-eläkettä 261 000 
henkilöä. Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, 
työkyvyttömyys-, osa-aika- ja maatalouden  
erityiseläkettä saavat. Perhe-eläkkeensaajista 
leskiä oli 248 000 ja lapsia 12 000. Lesken- 
eläkkeensaajista sai samanaikaisesti omaa  
eläkettä 222 000 henkilöä. 

Työeläkkeensaajista tilastotietoja 
jo vuodesta 1981
Työeläkkeensaajista ja kaikista eläkkeensaajis-
ta on julkaistu tietoja vuodesta 1981 lähtien.1  
Vuonna 1981 maksettiin työeläkettä 712 000 
henkilölle ja kaikkiaan eläkkeensaajia oli 
1 017 000. Työeläkettä saavien osuus kaikista 
eläkkeensaajista oli tällöin 70 prosenttia. 

Kaikkien eläkkeensaajien määrä on kasvanut 
noin 40 vuodessa 600 000:lla ja työeläkettä 
saavien määrä vielä enemmän eli 800 000:lla, 
kun työeläkejärjestelmän kypsyessä yhä  
useammalla eläkkeensaajalla on ollut oikeus 
työeläkkeeseen ja pelkkää kansaneläkettä  
saavien joukko on supistunut. 

1 Tilasto Suomen eläkkeensaajista
Kuvioiden data tietokannassa

Kaikki työeläkkeensaajat 31.12.2019

Vain 
omaeläke
(1 252 000)

Sekä oma- 
että perhe-
eläke
(222 000)

Vain perhe-
eläke (38 000)

Naiset
(831 000)

Miehet
(681 000)

1 512 000 1 512 000

45 % 55 %

83 %

15 %

Kaikki työeläkkeensaajat vuosina 1981–2019

Eläkkeensaajia
1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

1981 1990 2000 2010 2019

712 000

600 000

994 000

1 167 000

1 358 000
1 512 000  Kaikki

895 000

1 083 000

1 300 000

1 474 000  Omaeläke

124 000

32 000
12 000  Lapseneläke

194 000 252 000 263 000
248 000  Leskeneläke

Eläkkeensaajista on julkaistu tietoja 
jo vuodesta 1981 lähtien.

Eläkejärjestelmän muutokset vuosi vuodelta

https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/kaikki-elakkeensaajat/
https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__20tyoelakkeensaajien_lkm/elsa_t01_aikas.px
https://www.etk.fi/suomen-elakejarjestelma/elakeuudistukset/aiemmat-uudistukset/muutokset-vuosi-vuodelta/
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Työeläkettä saavien määrän kasvu kohdistui 
omaa eläkettä saaviin
Vuonna 1981 työeläkkeenä omaa eläkettä saavia 
oli 600 000. Omaeläkkeen lajeja olivat vanhuus-, 
työkyvyttömyys-, työttömyys- ja maatalouden 
erityseläkkeet. 

Vuonna 1986 yksityisellä sektorilla tulivat 
voimaan joustavat eläkelajit: yksilöllinen varhais-
eläke ja varhennettu vanhuuseläke sekä vuonna 
1987 osa-aikaeläke. Julkisella sektorilla nämä 
eläkelajit tulivat voimaa vuonna 1989. 

Uudet eläkelajit lisäsivät selvästi eläkkeelle  
siirtymistä ennen varsinaista eläkeikää. Työttö- 
myyseläkkeitä, joita oli myönnetty vuodesta  
1971 lähtien käytettiin runsaasti 1980- ja 
1990-luvuilla. Vuonna 2005 tuli mahdolliseksi 
siirtyä vanhuuseläkkeelle 63–65-vuotiaana. 
Tätä ennen yleinen vanhuuseläkeikä oli ollut 65 
vuotta. 

Työttömyyseläkkeen ja joustavien eläkelajien 
myöntäminen lopetettiin asteittain 2000-luvul-
le tultaessa ja vuonna 2019 niistä voimassa oli 
enää osa-aikaeläkkeitä. Niistä viimeiset päätty-
vät vuonna 2023. 

Työeläkkeelle on voinut siirtyä eri vuosina useam-
man eläkelajin kautta. Väestön vanhetessa ja  
elinajan pidentyessä on vanhuuseläkkeiden  
määrä ja osuus omaeläkkeistä kasvanut voimak-
kaasti. Vuonna 1981 vanhuuseläkettä sai työeläk-
keenä 389 000 henkilöä, mikä oli 65 prosenttia 
kaikista omaeläkkeensaajista. Vuonna 2019 van-

huuseläkettä sai 1 338 000 henkilöä ja heidän 
osuutensa omaeläkkeensaajista oli 91 prosenttia.

Työeläkkeenä maksettavien perhe-eläkkeiden 
määrä on vähenemässä
Ajanjaksolla 1981–2019 on lapseneläkettä 
saavien määrä laskenut lähes vuosittain. Kun 
vuonna 1981 lapseneläkkeensaajia oli 32 000, 

niin vuonna 2019 heitä oli 20 000 vähemmän eli 
12 000. Leskeneläkettä saavien määrä kasvoi 
vuodesta 1981 aina vuoteen 2009 asti, mutta 
on sen jälkeen laskenut, tosin hitaasti. Vuonna 
2019 leskeneläkettä sai 248 000 henkilöä.
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Kaikki omaa eläkettä saavat

Vuoden 2019 lopussa työeläkkeenä omaa eläket-
tä sai 1 474 000 henkilöä, joista naisia oli  
804 000 (55 %) ja miehiä 670 000 (45 %). 

Naisten osuus suurempi kaikissa eläkelajeissa
Vanhuuseläkettä sai vuoden 2019 lopussa 
1 338 000 työeläkkeensaajaa, joista naisia oli 
55 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkettä sai  
134 000 henkilöä, joista naisia oli hieman yli 
puolet (51 %). Maatalouden erityiseläkettä eli 
luopumiseläkettä tai -tukea, sai 10 000 eläk-
keensaajaa, joista naisia oli kaksi kolmasosaa. 
Osa-aikaeläkkeensaajista (1 000) naisia oli 57 
prosenttia.

Runsas neljä viidesosaa omaa eläkettä 
saaneista yli 65-vuotiaita
Kaikista omaa eläkettä saaneista yli neljä viides-
osaa (83 %) oli 65 vuotta täyttäneitä. Suurimmat 
5-vuotisikäryhmät olivat 64–69- ja 70–74-vuo-
tiaat, joissa molemmissa oli noin 350 000 työ-
eläkkeensaajaa. Kolmanneksi eniten eläkeläisiä 
oli 75–79-vuotiaiden ikäryhmässä (216 000). Yli 
90-vuotiaita eläkeläisiä oli noin 52 000, mikä oli 
4 prosenttia kaikista omaa eläkettä saaneista.

Miesten osuus omaa eläkettä saaneista oli 
suurempi vain 55–64-vuotiaiden ikäryhmäs-
sä, jossa heitä oli runsas puolet. Vanhempiin 
ikäryhmiin mentäessä naisten osuus kasvaa. 
85–89-vuotiaista eläkeläisistä naisia oli jo lä-
hes kaksi kolmasosaa (64 %) ja 90 vuotta täyt-
täneistä melkein neljä viidesosaa (73 %).

Työeläkkeenä omaa eläkettä saaneet eläkelajin ja sukupuolen mukaan 31.12.2019

Työeläkkeenä omaa eläkettä saaneet iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2019

Eläkelaji
Vanhuuseläke

Työkyvyttömyys-
eläke
Maatalouden 
erityiseläke

Osa-aikaeläke

Kaikki omaa
eläkettä saavat

Miehet (670 000)                   Naiset (804 000) Eläkkeensaajia

1 338 000

134 000
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1 000

1 474 000

10     20      30     40     50     60     70     80     90    100 %

45
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45

55
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57

55

17–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90+   Ikä

52 % 48 %

49 %

52 % 53 %

55 %
59 %

64 %
73 %
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Työeläkkeenä omaa eläkettä 
sai 1 474 000 henkilöä.

Kuvioiden data tietokannassa

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__20tyoelakkeensaajien_lkm/elsa_t02_laji.px
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Vanhuuseläkkeensaajat

Vuoden 2019 lopussa työeläkkeenä vanhuuselä-
kettä (pl. osittainen vanhuuseläke) sai  
1 314 000 henkilöä, 590 000 miestä ja 724 000 
naista. Vanhuuseläkkeensaajien keski-ikä oli 
74,5 vuotta. Miesten keski-ikä oli 73,6 vuotta ja 
naisten 75,2 vuotta.

Vanhuuseläkeläisistä 60 prosenttia alle 
75-vuotiaita
Alle 65-vuotiaita oli vanhuuseläkeläisistä 7 pro-
senttia vuonna 2019. 65–74-vuotiaitten osuus 
oli yli puolet (53 %). Kolme viidesosaa vanhuu-
seläkkeensaajista (60 %) oli siten alle 75-vuoti-
aita eli suhteellisen nuoria. Miehillä alle 75-vuo-
tiaitten osuus oli 64 prosenttia ja naisilla 57 pro-
senttia.

75–84-vuotiaita oli vanhuuseläkeläisistä 28 pro-
senttia. Tämä osuus oli miehillä ja naisilla lähes 
saman suuruinen. Yli 85-vuotiaita oli vanhuu-
seläkeläisistä noin joka kymmenes (11 %). Nai-
silla osuus oli suurempi (14 %) kuin miehillä  
(8 %).

Työeläkkeenä vanhuuseläkettä saaneet iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2019

Osittaista vanhuuseläkettä saaneet 31.12.2019
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Kuvioiden data tietokannassa

Kuvion lukuihin eivät sisälly osittaisen vanhuuseläkkeen saajat.

Osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneista 
valtaosalla 50 prosentin eläke
Vuoden 2017 alusta on ollut mahdollista 
ottaa vanhuuseläke osittaisena. Eläke on 
henkilön oman valinnan mukaan 25 tai 50 
prosenttia siihen mennessä karttuneesta 
työeläkkeestä. Vuoden 2019 lopussa osittaista 
vanhuuseläkettä sai 24 600 työeläkkeensaajaa, 

joista miehiä oli 14 100 (58 %) ja naisia 10 400 
(42 %).  Valtaosa osittaisen vanhuuseläkkeen 
saajista oli valinnut 50 prosentin suuruisen 
eläkkeen. Miehillä niiden osuus oli 91 prosenttia 
ja naisilla 81 prosenttia.Vanhuuseläkkeensaajien keski-ikä 

oli 74,5 vuotta.

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__20tyoelakkeensaajien_lkm/elsa_t02_laji.px
https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/osittainen-vanhuuselake-tuo-joustoa/#title
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Työkyvyttömyyseläkkeensaajat

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrä 
vähentynyt 83 000:lla kymmenessä vuodessa
Työkyvyttömyyseläkettä sai vuoden 2019 
lopussa noin 134 000 henkilöä. Määrä on 
vähentynyt kymmenessä vuodessa 83 000 
eläkkeensaajalla eli 38 prosenttia. Miehillä 
saajien määrä on vähentynyt 43 prosenttia ja 
naisilla 33 prosenttia.  

Työeläkkeenä työkyvyttömyyseläkettä saaneet vuosina 2009 ja 2019 sukupuolen mukaan

225 000

200 000

175 000

150 000

125 000

100 000

75 000 

50 000

25 000

Eläkkeensaajia

Miehet                           Naiset                              KaikkiMuutos
2009–2019:        -43 %                              -33 %                                -38 %

114 000

65 000

103 000

69 000

217 000

134 000

2009               2019

Kuvion data tietokannassa

TYÖKYVYTTÖMYYS-
ELÄKKEENSAAJIA

VUONNA
2019

69 00065 000

Muutosta on tapahtunut myös miesten ja naisten 
osuudessa. Vuonna 2009 työkyvyttömyyseläkettä 
sai useampi mies kuin nainen, mutta vuonna 
2019 tilanne oli päinvastainen. Tällöin työkyvyttö-
myyseläkettä sai 69 000 naista ja 65 000 miestä.

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__20tyoelakkeensaajien_lkm/elsa_t02_laji.px
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Työkyvyttömyyseläkkeen muodot
Työkyvyttömyyseläke voi olla toistaiseksi 
myönnetty eläke tai määräaikainen kuntoutus-
tuki. Molemmat voidaan myöntää joko täyden 
tai osaeläkkeen suuruisena. Vuodesta 2018 
alkaen on myönnetty työuraeläkkeitä, mutta 
sen saajia on ollut hyvin vähän. 

Vuonna 2019 voimassa olleista työkyvyttö- 
myyseläkkeistä toistaiseksi myönnettyjä eläk-
keitä oli 112 000 (83 %) ja kuntoutustukia 
22 000 (17 %). Työkyvyttömyyseläkkeistä 
täyden eläkkeen suuruisia oli 111 000 (82 %) ja 
osaeläkkeen suuruisia 23 000 (18 %).

Työkyvyttömyyseläkkeensaajista kaksi 
kolmasosaa yli 55-vuotiaita
Kaksi kolmasosaa kaikista työkyvyttömyys-
eläkkeensaajista oli iältään yli 55-vuotiaita 
vuonna 2019. 55–59-vuotiaita oli 28 prosenttia 
ja 60 vuotta täyttäneitä 39 prosenttia. Nuoria, 
alle 35-vuotiaita eläkkeensaajia oli 3 prosenttia. 

Yli 40 prosentilla työkyvyttömyyseläkeläisistä 
eläkkeen perusteena mielenterveyden sairaus
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden 
perusteella eläkkeellä oli vuoden 2019 lopussa 
58 000 henkilöä. Tämä oli 43 prosenttia kaikista 
työkyvyttömyyseläkkeensaajista. Naisilla osuus 
oli 46 prosenttia ja miehillä 41 prosenttia. Mie-
lenterveyden sairaudet olivat selvästi yleisin syy 
työkyvyttömyyseläkkeeseen. 

Työeläkkeenä työkyvyttömyyseläkettä saaneet iän, sukupuolen sairauspääryhmän mukaan 31.12.2019
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Työeläkkeenä työkyvyttömyyseläkettä saaneet työkyvyttömyyseläkkeen muodon mukaan 31.12.2019
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23 000
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112 000

Kuntoutustuki
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18 %

Kuvioiden data tietokannassa

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__20tyoelakkeensaajien_lkm/elsa_t10_tk_diag.px
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Toinen suuri ryhmä olivat tuki- ja liikuntaelinten 
sairaudet (33 000), joiden perusteella eläket-
tä sai neljäsosa työkyvyttömyyseläkkeensaajis-
ta. Kaikkien muiden sairauspääryhmien osuudet 
jäivät alle 10 prosenttiin.

Alle 35-vuotiaista neljä viidesosaa 
työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveysysistä
Mitä nuorempia työkyvyttömyyseläkettä saa-
vat ovat, sitä suurempi on mielenterveyssyiden 
osuus työkyvyttömyyseläkkeistä. Vuonna 2019 
alle 35-vuotiaista valtaosalla (80 %) työkyvyttö-
myyseläkkeen perusteena oli mielenterveyssyy.

35–44-vuotiailla niiden osuus oli 65 prosenttia 
ja 45–54-vuotiailla 52 prosenttia. 55–59-vuoti-
aillakin mielenterveyssyiden osuus oli vielä suu-
rin (40 %), mutta myös tuki- ja liikuntaelinsaira-
uksien perusteella sai moni eläkettä (26 %). 60 
vuotta täyttäneillä näiden molempien sairaus-
pääryhmien osuus oli noin kolmannes.

Masennuksen perusteella eläkkeellä yli 25 000
Masennuksen perusteella sai työkyvyttömyys-
eläkettä 25 400 henkilöä vuonna 2019. Masen-
nuksen osuus kaikista mielenterveyssyistä 
eläkkeellä olleista oli 44 prosenttia. Työkyvyt-
tömyyden syynä masennus oli selvästi yleisempi 
naisilla (15 800) kuin miehillä (9 500).

Työeläkkeenä leskeneläkettä saaneet iän ja sukupuolen mukaan 31.21.2019
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65–74
60 700 (24 %) 

75–84
86 600 (35 %) 

85+
76 000 (31 %) 

Ikä

Miehet Naiset

Perhe-eläkkeensaajat
Perhe-eläkettä sai vuonna 2019 työeläkkee-
nä 248 000 leskeä ja 12 000 lasta. Leskeneläk-
keensaajista naisia oli 208 000 (84 %) ja miehiä 
41 000 (16 %). 

Leskeneläkkeensaajat ikääntyneitä
Leskeneläkkeensaajista kaksi kolmasosaa oli 
täyttänyt 75 vuotta. 75–84-vuotiaiden leskien 
osuus oli 35 prosenttia ja tätä vanhempien 31 
prosenttia. Joka kymmenes leskeneläkkeensaa-
ja oli alle 65-vuotias.

Kuvion data tietokannassa

Leskeneläkkeensaajien määrä on ollut hitaas-
ti laskeva vuodesta 2006 lähtien. Lasku johtuu 
leskeneläkettä saavien naisten määrän vähene-
misestä. Leskeneläkettä saavien miesten määrä 
sen sijaan on kasvanut vuosittain, mutta kasvu 
on ollut verkkaista. 

Mieslesket saivat oikeuden perhe-eläkkeeseen 
vuoden 1990 perhe-eläkeuudistuksessa. Tällöin 
myös leskeneläke mitoitettiin vastaamaan kuo-
leman aiheuttamaa menetystä siten, että eläk-
keen määrää laskettaessa otetaan huomioon 
lesken omat tulot eli tehdään eläkesovitus.

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__20tyoelakkeensaajien_lkm/elsa_t02_laji.px
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Työeläkkeelle 
siirtyneet
Vuosina 2004–2019 työeläkkeelle 
siirtyneet

Ennen vuoden 2005 työeläkeuudistusta työeläk-
keelle siirtyi vajaat 60 000 henkilöä vuosittain. 
Eläkeuudistuksessa vanhuuseläkeiäksi pää-
tettiin 63–68 vuotta entisen 65 vuoden sijaan. 
Vuonna 2005 eläkkeelle siirtyi 67 000 henkilöä, 
ja kasvu johtui juuri vanhuuseläkkeelle siirtynei-
den määrän lisääntymisestä. 

Vuonna 2006 eläkkeelle siirtyneiden määrä hie-
man putosi, mutta kasvoi sitten vuoteen 2009 
asti suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. 
Tällöin siirtyi työeläkkeelle noin 80 000 henki-
löä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Seu-
raavina vuosina määrä oli 70 000 tuntumassa 
aina vuoteen 2017 asti. 

ELÄKKEELLE SIIRTYI 
ENNÄTYSMÄÄRÄ

VUONNA 2009

80 000

https://www.etk.fi/suomen-elakejarjestelma/elakeuudistukset/aiemmat-uudistukset/elakeuudistus-2005/
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Vanhuuseläkeiän laskeminen 63 vuoteen vuon-
na 2005 lisäsi vanhuuseläkkeelle siirtyneiden 
määrää ja osuutta.  Osuuden kasvuun vaikutti-
vat myös työttömyyseläkkeiden vähittäinen lak-
kaaminen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-
vien määrän väheneminen. 

Suurimmillaan vanhuuseläkkeelle siirtyjien 
osuus oli vuosina 2016 ja 2017, jolloin kolme 
neljäsosaa työeläkkeelle siirtyvistä siirtyi van-
huuseläkkeelle. Vuonna 2019 tämä osuus oli 69 
prosenttia.

Pari viime vuotta työeläkkeelle siirtyneiden 
määrä on laskenut. Lasku on johtunut vanhuu-
seläkkeelle siirtyneiden määrän vähenemises-
tä, mikä pääosin on seurausta vanhuuseläkeiän 
nostosta. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden mää-
rä on sen sijaan noussut samanaikaisesti jonkin 
verran. Kun vuosina 2014–2017 työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtyi vuosittain keskimäärin 
18 700 henkilöä, niin vuosina 2018 ja 2019 siir-
tyneitä oli noin 20 000. Kaiken kaikkiaan vuon-
na 2019 siirtyi eläkkeelle 65 000 henkilöä.

2000-luvun alkupuolella vain noin joka kolmas 
siirtyi vanhuuseläkkeelle
2000-luvun alkupuolella siirryttiin eniten työky-
vyttömyyseläkkeelle. Tällöin oli vielä myös mah-
dollista siirtyä työttömyyseläkkeelle. 

Vuonna 2004 siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle 
26 000 henkilöä, työttömyyseläkkeelle 10 000 
henkilöä ja vanhuuseläkkeelle 20 000 henkilöä. 
Työeläkkeelle siirtyjistä vanhuuseläkkeelle siir-
tyi siis vain noin joka kolmas. 

 Työeläkkeelle vuosina 2004–2019 siirtyneet eläkelajin mukaan

Kuvion data tietokannassa

Työttömyyseläke
Maatalouden erityiseläke

Työkyvyttömyys-
eläke

Vanhuuseläke
(pl. osittainen
vanhuuseläke)

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

Eläkkeelle siirtyneitä

2005      2007      2009      2011       2013     2015      2017       2019

36
%

45
%

42
%

55
%

65
%

71
%

74
%

75
%

69
%

2000-luvun alkupuolella siirryttiin 
eniten työkyvyttömyyseläkkeelle.
Vanhuuseläkkeelle siirtyi vain noin 
joka kolmas.

69 %
ELÄKKEELLE  SIIRTYJISTÄ

SIIRTYI VANHUUS-
ELÄKKEELLE

VUONNA 2019

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__40tyoelakkeelle_siirtyneiden_lkm/elsi_t01_laji.px
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Vanhuuseläkkeelle siirtyneet

Vuonna 2019 siirtyi vanhuuseläkkeelle 44 500 
henkilöä. Heistä naisia oli 23 000 (52 %) ja mie-
hiä 21 500 (48 %). Osittaisen vanhuuseläkkeen 
ottaneet eivät sisälly vanhuuseläkkeelle siirty-
neiden lukuihin, vaan he tulevat mukaan eläk-
keelle siirtyneisiin vasta, kun he siirtyvät koko-
naan vanhuuseläkkeelle tai heillä alkaa työky-
vyttömyyseläke. 

Puolet siirtyi vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana
Vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle siirtyneistä 
noin puolet (49 %) siirtyi eläkkeelle 63-vuotiaa-
na. Miehillä 63-vuotiaitten osuus oli 52 prosent-
tia ja naisilla 46 prosenttia. 

Seuraavaksi yleisimmät eläköitymisiät olivat  
64 vuotta (19 %) ja 65 vuotta (16 %). 68-vuo-
tiaana tai vanhempana siirtyi eläkkeelle 3 pro-
senttia kaikista vanhuuseläkkeelle siirtyneistä. 
Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keskiarvoikä oli 
64 vuotta vuonna 2019.

Osittaisen vanhuuseläkkeen otti 12 300 
henkilöä
Vuonna 2019 osittaisen vanhuuseläkkeen otti 
12 300 henkilöä, 7 000 miestä (57 %) ja 5 300 
naista (43 %). 

Alkaneista osittaisista vanhuuseläkkeistä 10 300 
(84 %) oli suuruudeltaan 50 prosenttia siihen men-
nessä karttuneesta työeläkkeestä. Miehillä niiden 
osuus oli 89 prosenttia ja naisilla 77 prosenttia.

Vuonna 2019 työeläkejärjestelmän vanhuuseläkkeelle siirtyneet 

Kuvion data tietokannassa

22 500

20 000

17 500

15 000

12 500

10 000

7 500

5 000

2 500

Eläkkeelle siirtyneitä

–59         60         61          62          63          64          65          66         67          68+  
Ikä eläkkeen alkaessa

6 % 49 % 19 % 16 % 3 % 2 % 3 %

Vuonna 2019 alkaneet osittaiset vanhuuseläkkeet eläkkeen varhentamisen mukaan

25 % eläke

50 % eläke

Kaikki

90

91

91

10

9

9

Varhennettu Varhentamaton

20                    40                    60                    80                 100 % 

2 000

10 300

12 300

Henkilöitä

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke. Eläketurvakeskuksen tilastoja 2/2020.

Vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle siirtyneistä 
noin puolet siirtyi eläkkeelle 63-vuotiaana.

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__40tyoelakkeelle_siirtyneiden_lkm/elsi_t01_laji.px
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003319805
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Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet

Vuonna 2019 siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle 
20 300 henkilöä. Eläkkeistä yli puolet (57 %)
oli määräaikaisia kuntoutustukia. 

Kuntoutustukien osuus alkaneista työkyvyttö-
myyseläkkeistä on kasvanut selvästi viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2009 kun-
toutustukien osuus alkaneista työkyvyttömyy-
seläkkeistä oli 44 prosenttia.

Naisia siirtyi enemmän työkyvyttömyys-
eläkkeelle
Vuonna 2019 kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneistä oli naisia 10 900 (54 %) ja miehiä 

Vuonna 2019 työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sukupuolen mukaan

Kuvion data tietokannassa

Kaikki työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyneet

Täydelle työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyneet

Osatyökyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyneet

20 300* 14 500 5 70046 % 54 % 52 % 48 %

32 %

68 %

Miehet
(9 400)

Naiset
(10 900)

Miehet
(7 500)

Naiset
(7 000)

Miehet
(1 800)

Naiset
(3 900)

*Sisältää työuraeläkkeelle siirtyneet (27 henkilöä).

9 400 (46 %). Naisten osuus ei kuitenkaan aina 
ole ollut suurempi. Miehiä siirtyi 1990-luvulla ja 
vielä 2000-luvullakin naisia enemmän työkyvyt-
tömyyseläkkeelle. 

Vuosina 2011 ja 2012 siirtyneistä oli yhtä paljon 
miehiä ja naisia. Tämän jälkeen naisten osuus 
on ollut suurempi ja jopa hieman kasvanut vuo-
sittain.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi vuonna 
2019 5 700 henkilöä. Heistä runsas kaksi kol-
masosaa (68 %) oli naisia. Täydelle työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtyi 14 500 henkilöä, joista 
hieman yli puolet (52 %) oli miehiä.

*Sisältää työuraeläkkeelle siirtyneet (27 henkilöä).

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__40tyoelakkeelle_siirtyneiden_lkm/elsi_t10_tk_diag.px
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Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirrytään entistä 
useammin
Vuonna 2009 osatyökyvyttömyyseläkkeiden 
osuus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä  
oli vajaa viidennes (18 %), ja vuonna 2019 se  
oli 28 prosenttia. Kymmenessä vuodessa osa-
työkyvyttömyyseläkkeiden osuus on kasvanut 
10 prosenttiyksikköä. 

Naisilla tämä osuus on kasvanut enemmän kuin 
miehillä. Kun vuonna 2009 neljäsosa (24 %) 
naisista siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle, 
niin vuonna 2019 jo useampi kuin joka kolmas 
(36 %). Miehillä osatyökyvyttömyyseläkkeiden 
osuus on ajanjaksolla kasvanut 12 prosentista 
19 prosenttiin.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirrytään 
vanhempana kuin täydelle eläkkeelle
Kaikkien työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 
keskiarvoikä oli 52 vuotta vuonna 2019. Täydel-
le eläkkeelle siirtyneillä se oli 50 vuotta ja osa-
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä 55 vuotta. 

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä yli 
kaksi kolmasosaa (69 %) oli yli 55-vuotiaita. 
55–59-vuotiaita oli 36 prosenttia ja 60 vuotta 
täyttäneitä 33 prosenttia. Täydelle eläkkeelle 
siirtyneistä sekä 55–59-vuotiaita että 60 vuotta 
täyttäneitä oli neljäsosa eli yhteensä puolet. 
Nuoria, alle 35-vuotiaita, oli täydelle eläkkeelle 
siirtyneistä 15 prosenttia mutta osaeläkkeelle 
siirtyneistä vain 3 prosenttia.

Osatyökyvyttömyyseläkkeiden osuus vuosina 2009–2019 työeläkejärjestelmän 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä sukupuolen mukaan

Kuvion data tietokannassa

40

35
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25

20

15
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5

%

Naiset

Miehet

Kaikki

2009   2010  2011    2012   2013    2014   2015   2016   2017   2018   2019

24

18

36

28

19

12

Täysi työkyvyt-
tömyyseläke
Osatyökyvyt-
tömyyseläke
Kaikki

17–34 35–44 45–54 55–59 60+

15 13 23 24 25

3 8 19 36 33

12 12 22 27 28
Ikä

20                   40                   60                    80                  100 %

14 500

  5 700

20 300*

Eläkkeelle
siirtyneitä

*Sisältää työuraeläkkeelle siirtyneet (23 henkilöä).

Vuonna 2019 työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet iän mukaan

*Sisältää työuraeläkkeelle siirtyneet (27 henkilöä).

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__40tyoelakkeelle_siirtyneiden_lkm/elsi_t10_tk_diag.px
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Mielenterveyden sairaudet ensimmäisen kerran 
yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle
Työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeel-
le siirtyneitä on tilastoitu vuodesta 1996 lähtien. 
Vuonna 2019 mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöt olivat ensimmäisen kerran yleisin syy jäädä 
työkyvyttömyyseläkkeelle. Aikaisempina vuosina 
tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella on siir-
rytty enemmän eläkkeelle.

Mielenterveyssyistä siirtyi eläkkeelle 6 700 henki-
löä (33 %) ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien perus-
teella 6 300 henkilöä (31 %). Muiden sairauspää-
ryhmien osuudet olivat alle 10 prosenttia. 

Mielenterveyssyiden osuus oli selvästi suurempi 
naisilla (37 %) kuin miehillä (29 %). Tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien osuus oli naisilla 33 
prosenttia ja miehillä 30 prosenttia.

Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään 
eniten mielenterveyssyistä, osaeläkkeelle tuki- 
ja liikuntaelinsairauksien perusteella
Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä 
mielenterveyssairauksien osuus oli 38 prosenttia 
ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus neljännes.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä lähes 
puolella (47 %) työkyvyttömyyden syynä oli tuki- 
ja liikuntaelinten sairaus. Mielenterveyden saira-
uksien osuus oli noin viidennes (21 %). 

Vuonna 2019 työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmän mukaan

Kuvion data tietokannassa

Vuonna 2019 mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöt olivat 
ensimmäisen kerran yleisin syy 
jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle.

 6 700
SIIRTYI 

TYÖKYVYTTÖMYYS-
ELÄKKEELLE 

MIELENTERVEYS-
SYISTÄ

Täysi työkyvyt-
tömyyseläke
Osatyökyvyt-
tömyyseläke

20                   40                   60                    80                  100 %

14 500

  5 700

Eläkkeelle
siirtyneitä

Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt 
Tuki- ja liikunta-
elinten sairaudet

Hermoston 
sairaudet
Verenkierto-
elinten 
sairaudet

Vammat ja 
myrkytykset

Muut 
sairaudet

Kasvaimet

Miehet

Naiset

Kaikki

9 400*

10 900*

20 300*

29 30 87 10 7 9

37 33 78 4 4 7

33 31 78 6 5 10

38 25 79 7 6 8

21 47 84 5 4 11

*Sisältää työuraeläkkeelle siirtyneet (27 henkilöä).

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__40tyoelakkeelle_siirtyneiden_lkm/elsi_t10_tk_diag.px
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Mielenterveyssyistä vuosina 2000–2019 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet

Masennuksen perusteella siirrytään paljon 
eläkkeelle
Vuonna 2019 masennus oli työkyvyttömyyden 
syynä 3 800:lla työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-
neellä eli noin joka viidennellä (19 %). Naisista 
masennuksen perusteella siirtyi eläkkeelle lähes 
joka neljäs (23 %) ja miehistä 14 prosenttia. 

2000-luvun alkupuoliskolla masennuksen perus-
teella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä 
kasvoi. Suurimmillaan se oli vuonna 2007, jolloin 
masennus oli työkyvyttömyyden syynä 
4 300:lla siirtyjällä. 

Vuoden 2007 jälkeen masennusperusteiset eläk-
keet kääntyivät laskuun, ja laskua kesti vuosiin 
2014–2016 asti, jolloin sen perusteella siirtyi eläk-
keelle vuosittain noin 2 900 henkilöä. Tämän jäl-
keen masennus työkyvyttömyyden syynä on taas 
lisääntynyt, ja aletaan lähestyä vuoden 2007 huip-
pulukemaa.

Eläkkeelle siirtyneitä
4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

2001    2003   2005 2007    2009   2011 2013    2015   2017   2019

3 800  Masennus

Muut mielenterveyssyyt

1 000  Skitsofrenia 
   800  Muut mielialahäiriöt
   600  Neuroosit

Naisista masennuksen perusteella siirtyi 
eläkkeelle lähes joka neljäs (23 %) ja 
miehistä 14 prosenttia.

3  800
SIIRTYI

ELÄKKEELLE
MASENNUKSEN

VUOKSI 
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Työeläkkeen
suuruus
 
Työeläkkeenä omaa eläkettä saaneiden 
keskieläke ja mediaanieläke

Tässä tarkastellaan työeläkkeenä vanhuus-, työ-
kyvyttömyys- tai maatalouden erityseläkettä saa-
neiden omaa työeläkettä. Osittaista vanhuuselä-
kettä saaneet eivät ole mukana vanhuuseläk-
keensaajissa. Eläkkeet ovat bruttoeläkkeitä.
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€/kk

Keskieläke
Miehet       Naiset       Kaikki Miehet      Naiset        Kaikki

Mediaanieläke

1 876

1 290

1 555
1 706

1 219
1 420

Työeläkkeessä selvä ero naisten 
ja miesten välillä

Työeläkkeenä omaa eläkettä saaneiden keski-
määräinen työeläke oli 1 555 euroa kuukaudes-
sa vuonna 2019. Miesten keskimääräinen kuu-
kausieläke oli 1 876 euroa ja naisten 1 290 eu-
roa. Eroa miesten ja naisten keskimääräisessä 
työeläkkeessä oli siten lähes 600 euroa.

Mediaanieläkkeessä ero on vähän 
pienempi kuin keskieläkkeessä
Työeläkkeen mediaani oli 1 420 euroa kuukau-
dessa. Mediaanieläke on joukon keskimmäinen 
havainto eli puolet sai sitä pienempää ja puolet 

Työeläkkeenä omaa eläkettä saaneiden keskieläke ja mediaanieläke 31.12.2019

Kuvion data tietokannassa (keskieläke) Kuvion data tietokannassa (mediaani)

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__30tyoelakkeensaajien_elake/elsael_1t01_laji.px
https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__30tyoelakkeensaajien_elake/elsael_3t01_des.px
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sitä suurempaa eläkettä. Miesten työeläkkeen 
mediaani oli 1 706 euroa ja naisten 1 219 euroa.  
Miesten työeläkkeen mediaani oli noin 500 eu-
roa suurempi kuin naisten.  

Erot naisten ja miesten keski- ja mediaanieläk-
keissä ovat verrattain suuret. Naisten pienem-
mät eläkkeet johtuvat pääosin naisten keski-
määrin miehiä alhaisemmasta palkkatasosta,  
lyhyemmistä työurista ja ikärakenteessa. Omaa 
eläkettä saavista naisista 13 prosenttia on yli 
85-vuotiaita, miehistä 7 prosenttia. Mitä van-
hempia eläkkeensaajat ovat, sitä pienempi työ-
eläke keskimäärin on. Vanhemmat eläkkeensaa-
jat eivät ole ehtineet kartuttaa eläkettä niin kau-
aa työeläkelakien voimaan tultua.

Naisten keskimääräinen vanhuuseläke 68 
prosenttia miesten eläkkeestä
Työeläkkeenä vanhuuseläkettä saaneiden keski-
määräinen työeläke oli 1 606 euroa kuukaudes-
sa vuonna 2019. Naisten kuukausieläke oli kes-
kimäärin 1 322 euroa ja miesten 1 954 euroa. 
Eroa miesten ja naisten keskieläkkeessä oli 630 
euroa, ja naisten eläke oli 68 prosenttia miesten 
eläkkeestä.

Vanhuuseläkettä saaneiden työeläkkeen me-
diaani oli 1 468 euroa kuukaudessa. Naisten 
kuukausieläkkeen mediaani oli 1 255 euroa ja 
miesten 1 772 euroa. Eroa miesten ja naisten 
mediaanieläkkeessä oli 520 euroa.

Työeläkkeenä vanhuuseläkettä saaneiden keskieläke ja mediaanieläke 31.21.2019
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Keskieläke
Miehet       Naiset        Kaikki Miehet       Naiset        Kaikki

Mediaanieläke

1 954

1 322

1 606
1 772

1 255
1 468

Kuvion data tietokannassa (keskieläke) Kuvion data tietokannassa (mediaani)

Naisten ja miesten eläke-ero pienempi 
työkyvyttömyyseläkkeensaajilla
Työeläkkeenä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 
keskimääräinen työeläke oli 1 068 euroa ja mediaa-
nieläke 977 euroa kuukaudessa vuonna 2019.

Naisten ja miesten välinen ero keski- ja mediaa-
nieläkkeessä oli työkyvyttömyyseläkkeensaajil-
la selvästi pienempi kuin vanhuuseläkkeensaa-
jilla. Naisten keskieläke oli 963 euroa ja miesten 
1 179 euroa kuukaudessa. Eroa naisten ja mies-
ten keskieläkkeessä oli 220 euroa eli naisten 
eläke oli 82 prosenttia miesten eläkkeestä. 

Mediaanieläkkeessä ero oli yhtä suuri. Naisten 
mediaanieläke oli 888 euroa ja miesten 1 107 
euroa kuukaudessa.

630 €/kk
ERO MIESTEN JA NAISTEN 

KESKIMÄÄRÄISESSÄ 
VANHUUSELÄKKEESSÄ

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__30tyoelakkeensaajien_elake/elsael_1t01_laji.px
https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__30tyoelakkeensaajien_elake/elsael_3t01_des.px
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Työeläkkeelle siirtyneiden keskieläke

Vuonna 2019 työeläkejärjestelmästä vanhuus-
eläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen työ-
eläke oli 1 820 euroa kuukaudessa. Naisten 
keskieläke oli 1 567 euroa ja miesten 2 091 
euroa. Naisten keskieläke oli 520 euroa 
pienempi kuin miesten ja kolme neljäsosaa 
miesten eläkkeestä.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-
määräinen kuukausieläke oli 1 057 euroa. Nais-
ten keskimääräinen työeläke oli 942 euroa ja 
miesten 1 190 euroa. Naisten keskieläke oli 250 
euroa pienempi kuin miesten eläke ja 79 pro-
senttia siitä.

Perhe-eläke

Naisten keskimääräinen leskeneläke lähes 
kolminkertainen miehiin verrattuna
Vuonna 2019 kaikkien työeläkkeenä perhe-
eläkettä saaneiden leskien keskimääräinen 
perhe-eläke oli 581 euroa kuukaudessa. 
Naisten perhe-eläke oli keskimäärin 649 euroa 
ja miesten 230 euroa. Naisten keskimääräinen 
perhe-eläke oli siis lähes kolminkertainen 
miehiin verrattuna.

Työeläkejärjestelmästä perhe-eläkettä saanei-
den lasten keskimääräinen eläke oli 513 euroa 
kuukaudessa.

Vuonna 2019 työeläkejärjestelmästä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keskieläke
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Kuvion data tietokannassa

1 820 €/kk
VANHUUSELÄKKEELLE

SIIRTYNEIDEN 
KESKIELÄKE

1 057 €/kk
TYÖKYVYTTÖMYYS-

ELÄKKEELLE
SIIRTYNEIDEN 
KESKIELÄKE

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__120tyoelakkeensaajat__50tyoelakkeelle_siirtyneiden_elake/elsiel_t01_laji.px
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Ulkomailla asuvat 
työeläkkeen-
saajat
Kaksi prosenttia työeläkkeensaajista 
asuu ulkomailla
Suomesta maksettiin työeläkettä ulkomaille 
35 100 eläkkeensaajalle vuoden 2019 lopussa. 
Tämä on noin kaksi prosenttia kaikista työeläk-
keensaajista. Vuonna 2009 ulkomailla asuvia työ-
eläkkeensaajia oli 30 700, joten määrä on kasva-
nut kymmenessä vuodessa 15 prosenttia.

Valtaosa eläkkeistä on vanhuuseläkkeitä
Vuonna 2019 ulkomailla asuvista työeläkkeen-
saajista lähes 90 prosenttia (31 000) sai van-
huuseläkettä. Perhe-eläkettä sai 13 prosenttia 
(4 700) ja työkyvyttömyyseläkettä 3 prosenttia 
(1 200). Ulkomailla asuvista työeläkkeensaajista 
55 prosenttia oli naisia.

Vuonna 2019 ulkomailla asui 35 100 
työeläkkeensaajaa.

Määrä on kasvanut 15 prosenttia 
kymmenessä vuodessa.
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Puolet eläkkeistä maksettiin Ruotsiin
Maita, joihin Suomesta maksettiin työeläkettä 
vähintään 300 henkilölle oli 14 vuonna 2019. 
Puolet eläkkeistä (17 400) maksettiin Ruotsiin. 
Seuraavaksi eniten eläkkeitä maksettiin Viroon 
(2 500), Espanjaan (2 400) ja Saksaan (2 000).

Ruotsiin maksettavien eläkkeiden määrä on vä-
henemässä. Vuosina 2005–2013 Ruotsiin mak-
settiin työeläkettä noin 19 000 henkilölle. Tämän 
jälkeen määrä on pudonnut joka vuosi. 

Kasvua puolestaan on ollut esimerkiksi Saksaan, 
Puolaan, Iso-Britanniaan ja Viroon maksettujen 
työeläkkeiden määrissä. Erityisen voimakasta 
kasvu on ollut Virossa, jossa Suomesta makset-
tujen työeläkkeiden määrä on yli kaksinkertaistu-
nut viimeisen viiden vuoden aikana. 

Keskimääräinen ulkomaille maksettu työeläke 
oli 563 euroa kuukaudessa. Jos tarkastellaan 
maita, joihin maksettiin eläkettä vähintään 
300 henkilölle, niin Portugalissa asuneiden 
työeläkkeensaajien keskieläke oli suurin, 3 127 
euroa kuukaudessa. Seuraavina tulivat Espanja 
(1 679 €/kk) ja Ranska (1 526 €/kk).

Ruotsissa asuvien työeläkkeensaajien keskieläke 
oli 290 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi pienin 
keskieläke oli Puolassa (303 €/kk) ja Australias-
sa (325 €/kk) asuneilla työeläkkeensaajilla. 

Maat, joihin Suomesta maksettiin työeläkettä vähintään 300 henkilölle 31.12.2019

3 127 
€/kk
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Kuvion data tietokannassa

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__110kaikki_elakkeensaajat__60ulkomailla_asuvat_elakkeensaajat/ulkom_k10_asuinm.px
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32,2 mrd. €
KOKONAISELÄKEMENO

VUONNA 2019

Työeläkemeno

Työeläkkeiden osuus 
kokonaiseläkemenosta 

Vuonna 2019 maksettiin eläkkeitä yhteensä 32,2 
miljardia euroa. Tästä työeläkkeiden osuus oli 
28,9 miljardia euroa (90 %) ja Kelan eläkkeiden 
osuus 2,3 miljardia euroa (7 %). Vapaamuotoisia 
eläkkeitä ja erityisturvan mukaisia eläkkeitä mak-
settiin yhteensä noin miljardi euroa.

Työeläkemeno on kasvanut vuosittain, ja myös 
sen osuus kokonaiseläkemenosta on kasvanut. 
Vuonna 2009 työeläkemenon osuus kokonais- 
eläkemenosta oli 85 prosenttia, kun se vuonna 
1999 oli 75 prosenttia.

28,9 mrd. €
TYÖELÄKEMENO
VUONNA 2019

Vuonna 2019 työeläkemenon 
osuus kokonaiseläkemenosta  
oli 90 prosenttia.
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Työeläkemenosta yksityisen sektorin osuus oli 
18,2 miljardia euroa (63 %) ja julkisen sektorin 
osuus 10,6 miljardia euroa (37 %). Ulkomaille 
maksettiin työeläkkeitä 242 miljoonaa euroa, 
mikä oli vajaa prosentti koko työeläkemenosta.

Työeläkemeno eläkelajeittain

Vuonna 2019 oli vanhuuseläkkeiden osuus työ-
eläkemenosta yli 25 miljardia euroa (88 %). Työ-
kyvyttömyyseläkkeitä maksettiin 1,8 miljardia 
euroa (6 %) ja perhe-eläkkeitä 1,7 miljardia eu-
roa (6 %). Maatalouden erityiseläkkeitä makset-
tiin 46 miljoonaa euroa ja osa-aikaeläkkeitä 18 
miljoonaa euroa.

88 %
VANHUUSELÄKKEIDEN 

OSUUS 
TYÖELÄKEMENOSTA

Kokonaiseläkemeno vuonna 2019   

Työeläkemeno eläkelajin mukaan vuonna 2019   

57 %32,2 mrd. €33 %

7 %

Yksityisen
sektorin
eläkemeno
(18,2 mrd. €)

Julkisen
sektorin
eläkemeno
(10,6 mrd. €)

Kelan
eläkemeno
(2,3 mrd. €)

Erityisturvan eläkkeet
(0,5 mrd. €)**

Vapaamuotoiset
eläkkeet
(0,6 mrd. €)*

Työeläkemeno  90 %
(28,9 mrd. €)

*  Työnantajien järjestämät rekisteröimättömät lisäeläkkeet.
**Työtapaturma- ja ammattitautilaki, liikennevakuutuslaki,  sotilastapaturmalait ja 
    sotilasvammalaki.

Kuvion data tietokannassa

28,9 mrd. €

88 %

6 %
6 %

Vanhuus-
eläkkkeet
(25,3 mrd. €)

Työ-
kyvyttö-
myys-
eläkkeet
(1,8 mrd. €)

Perhe-
eläkkeet
(1,7 mrd. €)

Muut 
eläkkeet
(0,07 mrd. €)*

*Maatalouden erityiseläkkeet 46 milj. € ja osa-aikaeläkkeet 18 milj. €.

Kuvion data tietokannassa

Ulkomaille maksettiin työeläkkeitä 
242 miljoonaa euroa, mikä oli vajaa 
prosentti koko työeläkemenosta.

https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__140elakemenot/emeno01_koko.px
https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__140elakemenot/emeno03_laji.px
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ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA

Eläketurvakeskus on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, 
asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. Tilastoja-sarjassa 
julkaistaan tilastotietoja eläketurvan eri alueilta. Tilastot perus-
tuvat eläkejärjestelmän rekisteritietoihin.


	Suomen työeläkkeensaajat 2019
	Sisällys
	Työeläkkeensaajat
	Kaikki työeläkkeensaajat
	Kaikki omaa eläkettä saavat
	Vanhuuseläkkeensaajat
	Työkyvyttömyyseläkkeensaajat
	Perhe-eläkkeensaajat

	Työeläkkeelle siirtyneet
	Vuosina 2004–2019 työeläkkeelle siirtyneet
	Vanhuuseläkkeelle siirtyneet
	Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet

	Työeläkkeen suuruus
	Työeläkkeenä omaa eläkettä saaneiden keskieläke ja mediaanieläke
	Työeläkkeelle siirtyneiden keskieläke
	Perhe-eläke

	Ulkomailla asuvat työeläkkeensaajat
	Työeläkemeno
	Työeläkkeiden osuus kokonaiseläkemenosta
	Työeläkemeno eläkelajeittain




Accessibility Report


		Filename: 

		suomen_työeläkkeensaajat_2019_2.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Failed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


