
 

 

Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus 2020 
Eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt 

 
Vanhuuseläkkeen alaikärajan nostaminen kolmen kuukauden portain näyttää toimivan tavoitellun 
mukaisesti. 

Ensimmäinen ikärajan nosto kolmella kuukaudella vuonna 2018 lykkäsi eläkkeelle siirtymistä yli 
10 000 henkilöllä. Uudet kolme lisäkuukautta lykkäsivät eläkkeelle siirtymistä edelleen vastaavalla 
tavalla vuosina 2019 ja 2020. 

Enemmistö työntekijöistä on jatkanut työssä uudelle ikärajalle. Muutos on siis johtanut työnteon 
jatkamiseen aiempaa pitempään. Muutos näkyy myös Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa 63-
vuotiaiden työllisyysasteen nousuna. 

Ikärajan nousu on lisännyt myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä lähellä vanhuuseläkeikää 
olevilla. Muutos on kuitenkin maltillinen verrattuna eläkkeelle siirtymistä lykänneiden määrään. 

Työttömien määrä lähellä vanhuuseläkeikää on pysynyt viime vuodet samalla tasolla, eikä ikärajan 
nostaminen näytä muuttaneen tilannetta merkittävästi. 

Uusin julkaisu: 

• Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2020  

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021102151873


 

 

Joka viides osittaista vanhuuseläkettä saava ylittänyt oman 
ikäluokan eläkeiän 

 
Vuoden 2020 lopussa oli voimassa 29 000 osittaista vanhuuseläkettä. Miesten osuus eläkettä 
saaneista oli 58 prosenttia. 

Lähes 90 prosenttia oli valinnut eläkkeensä 50 prosentin tasoisena, jolloin keskimääräinen eläke oli 
suuruudeltaan 810 €/kk. 50 prosentin eläkkeiden mediaani oli 720 €/kk. 25 prosentin tasoisia 
eläkkeitä oli vuoden lopussa voimassa runsaat 4 000. Näiden eläkkeiden keskimääräinen suuruus oli 
420 €/kk ja mediaani 370 €/kk. 

Valtaosa osittaisista vanhuuseläkkeistä alkaa ennen varsinaisen vanhuuseläkkeen alaikärajaa. 
Vuoden 2020 lopussa joka viides osittaisella vanhuuseläkkeellä olleista sai eläkettä vielä oman 
ikäluokan vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen, naiset hieman yleisemmin kuin miehet. Erot 25 
prosentin ja 50 prosentin eläkkeiden välillä olivat pieniä. 

  



 

 

Työuraeläkkeellä 62 henkilöä vuoden 2020 lopussa 

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa tuli voimaan uusi eläkelaji, työuraeläke. Sen voi saada vuonna 
1955 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, jolla on takanaan vähintään 38 vuoden työura rasittavassa ja 
kuluttavassa työssä. Ensimmäiset työuraeläkkeet alkoivat vuoden 2018 keväällä. 

Työuraeläke 2018–2020 
 

2018 2019 2020 
Hakijoita 101 111 208 
Alkaneita eläkkeitä 21 27 72 
 – keskieläke €/kk 1 870 2 081 2 173 
Eläkkeensaajia 31.12. 5 15 62 
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