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Suomen työeläkejärjestelmän tehtävänä on totutun toimeentulon tason kohtuullinen säilyt-
täminen vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheen huoltajan kuoleman varalta. Kansan-
eläkejärjestelmän tavoitteena on turvata vähimmäis eläke kaikille maassa asuville eläkkeen-
saajille. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeensaajien toimeentulon 
kehitystä 2000-luvulla. Kysymys koskettaa monia, sillä vuonna 2016 Suomessa asui yhteensä 
211 000 työkyvyttömyyseläkkeensaajaa, mikä on kuusi prosenttia työikäisestä väestöstä. 
Tutkimuksen pontimena on ollut myös havainto työkyvyttömyyseläkkeensaajien vaatimat-
tomasta tulokehityksestä suhteessa vanhuuseläkkeensaajiin. 

Tutkimuksessa selvitetään, mitä muutoksia työkyvyttömyyseläkkeitä koskevassa lainsäädän-
nössä ja työkyvyttömyyseläkkeensaajien sosiodemografisessa rakenteessa on tapahtunut. 
Toimeentuloa tarkastellaan sekä kokonaiseläkkeen että käytettävissä olevan rahatulon 
avulla ja tarkasteluja tehdään myös kansainvälisestä vertailevasta näkökulmasta. Vastaa-
vaa työkyvyttömyyseläkkeen saajien taloudelliseen asemaan paneutuvaa kokonaisvaltaista 
tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. 

Tutkimusaineistoina ovat Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen ylläpitämä Suomen 
eläkkeensaajien yhteistilastorekisteri vuosilta 2000–2016, Tilastokeskuksen tulonjaon 
kokonaisaineiston ympärille muodostettu kymmenen prosentin otos Suomessa asuvasta 
asuntokuntaväestöstä vuosilta 2000–2012 sekä kansainväliset tilastot, kuten Eurostatin 
tulo- ja elinoloaineisto.  
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Työkyvyttömyyseläkkeiden määräytymiseen tehty vähäisiä muutoksia 
2000-luvulla 

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeen tasoon vaikuttavien muutosten toteuttaminen 
alkoi 1990-luvun puolivälissä. Laman seurauksena työntekijän työeläkevakuutusmaksu 
alettiin vähentää eläkkeen perusteena olevasta palkasta ja tulevan ajan karttumisprosentteja 
heikennettiin. Muutokset jatkuivat vuoden 2005 uudistuksessa, jolloin säädettiin elinaikaker-
toimesta. Maksussa olevien työkyvyttömyyseläkkeiden tasoa alettiin tarkistaa eläkeindeksillä, 
joka takasi aikaisempaa puoliväli-indeksiä heikomman kytköksen palkkojen kehitykseen. 
Kertakorotus tosin kompensoi tätä kehitystä nuorten työkyvyttömyyseläkkeensaajien osalta, 
samoin kuin vuoden 2010 parannukset tulevan ajan laskentaan. Kokonaisuutena työeläk-
keen tasoon tehdyt muutokset ovat 1990-luvulta lähtien johtaneet aikaisempaa heikomman 
tasoisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Työeläkejärjestelmän heikennysten vastapainona vähimmäiseläkkeeseen on 2000-luvulla 
tehty useampia tasokorotuksia. Myös kuntaluokituksen poistaminen korotti alemmassa 
kuntakalleusryhmässä asuvien kansaneläkkeitä. Takuueläke tuli voimaan vuonna 2011. 
Eläkkeensaajien verotus on myös keventynyt 1990-luvulta lähtien. Verotuksen keventämisellä 
kompensoitiin muun muassa pohjaosan poistuminen työeläkkeensaajien kansaneläkkeestä.

Vuoden 2005 eläkeuudistuksessa ikääntyneille, pitkän työuran tehneille henkilöille tarkoi-
tettu yksilöllinen varhaiseläke poistettiin lyhyen siirtymäajan jälkeen. Uudistuksen jälkeen 
työkyvyttömyyseläke voitiin myöntää lievemmin kriteerein 60 vuotta täyttäneille sekä 
vuodesta 2018 alkaen työuraeläkkeenä. Kuntoutuksen merkitys on kasvanut 1990-luvun 
kuntoutusuudistuksen jälkeen, jolloin myös määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen nimi 
muutettiin kuntoutus tueksi korostamaan kuntoutuksen roolia pysyvien työkyvyttömyyseläk-
keiden ehkäisijänä. Myös osatyökyvyttömyyseläkettä ja osa-aikaista työntekoa sen rinnalla 
on korostettu aikaisempaa enemmän.

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrä on vähentynyt ja he ovat aikaisempaa 
nuorempia 

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrä ja osuus työikäisestä väestöstä kasvoi hieman 
2000-luvun alkupuolella mutta on vuoden 2008 jälkeen nopeasti vähentynyt. Vuonna 2000 
työkyvyttömyyseläkkeensaajia oli viidennes nykyistä enemmän, ja osuus työikäisestä 
väestöstä oli prosenttiyksikön korkeampi. Kehityksen taustalla on ollut suurten ikäluok-
kien siirtyminen vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyysriskin selvä alentuminen erityisesti 
vanhemmissa ikäryhmissä. Nuoremmissa ikäryhmissä muutokset ovat olleet vähäisempiä, 
ja alle 35-vuotiailla työkyvyttömyyseläkeriski on jopa hieman noussut. Kokonaisuutena 
työkyvyttömyyseläkkeensaajien joukko on vähitellen nuorentunut. 

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien nuorentuminen on heijastunut työ- ja kansaneläkejärjestel-
mien väliseen työnjakoon, sillä nykyään työkyvyttömyyseläkeläisten joukossa on aikaisempaa 
enemmän vain kansaneläkettä saavia henkilöitä. Kehitys on siten ollut päinvastainen kuin 
vanhuuseläkettä saavien kohdalla, jossa vain kansaneläkettä saavien osuus on tasaisesti 
vähentynyt.
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Toinen rakenteellinen muutos on ollut yksilöllisen varhaiseläkkeen ”korvautuminen” osa-
työkyvyttömyyseläkkeellä. Vuonna 2000 yksilöllistä varhaiseläkettä saavien osuus kaikista 
työkyvyttömyyseläkkeensaajista oli 12 prosenttia ja osatyökyvyttömyyseläkettä saavien osuus 
neljä prosenttia. Vuonna 2016 yksilöllisen varhaiseläkkeen saajia ei enää ollut ja osatyöky-
vyttömyyseläkettä saavien osuus oli 11 prosenttia. Kaikista työkyvyttömyyseläkkeensaajista 
valtaosa, 89 prosenttia, oli täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajia.

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien vaatimattoman tulokehityksen taustalla on ikä-
rakenteen muutos

Vuonna 2016 työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläke oli keskimäärin 1 118 euroa 
kuukaudessa. Tarkastelujakson alkuun, vuoteen 2000 verrattuna kokonaiseläke on laskenut 
reaalisesti noin kuusi prosenttia. Lasku selittyy lähes kokonaan eläkkeensaajan asumistuen 
ja hoitotuen poistumisella kokonaiseläkkeen tilastoinnista. Tästä huolimatta kokonaiseläk-
keen kehitys on ollut vaatimatonta, sillä ero vanhuus eläkkeensaajiin on selvästi kasvanut. 
Nykyään työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke on noin kolman-
neksen pienempi kuin vanhuuseläkkeensaajilla, kun se vuonna 2000 oli vielä samaa tasoa.

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläkkeen taso on sitä korkeampi, mitä vanhemmasta 
ikäryhmästä on kysymys. Vuonna 2016 eläkkeen taso oli 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä 
50 prosenttia korkeampi kuin nuorimmassa 16–34-vuotiaiden ikäryhmässä. Pidempi työ-
ura nostaa työeläkettä ja tätä kautta kokonaiseläkkeen tasoa. Ikäryhmien väliset erot ovat 
kuitenkin 2000-luvulla hieman kaventuneet. Vuonna 2011 voimaantullut takuueläke on 
parantanut erityisesti nuorten työkyvyttömyyseläkkeensaajien asemaa. Myös sukupuolten 
välinen ero on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä 2000-luvulla. Vuonna 2016 työkyvyttö-
myyseläkettä saavien naisten kokonaiseläke oli 87 prosenttia miesten kokonaiseläkkeestä.

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien ikärakenteen muuttuminen selittää pitkälti työkyvyttömyys-
eläkkeensaajien eläkkeiden vaatimatonta kehitystä, sillä nykyään työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevien joukossa on aikaisempaa enemmän nuoria ja aikaisempaa vähemmän lähellä van-
huuseläkeikää olevia henkilöitä. Jonkin verran merkitystä on ollut myös hyvätasoisen yksilöl-
lisen varhaiseläkkeen poistumisella 2000-luvun alkupuolella, osatyökyvyttömyyseläkkeen 
yleistymisellä tällä vuosikymmenellä ja työeläkkeisiin tehdyillä muutoksilla.

Eläkeaikana työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ei kuitenkaan ole heikentynyt, sillä 
maksussa olleet eläkkeet ovat indeksikorotusten seurauksena reaalisesti nousseet tarkas-
telujakson aikana (työeläkeindeksi 7 % ja tasokorotuksilla huomioitu kansaneläkeindeksi 
11 %). Seurattaessa vuonna 2002 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden kehi-
tystä vuoteen 2016 asti nousi ryhmän kokonaiseläke reaalisesti 20 prosenttia. Tarkastelut 
työkyvyttömyyseläkettä saaneiden eläketurvasta vanhuuseläkeaikana osoittivat puolestaan, 
että tulo ero muihin vanhuuseläkeläisiin säilyy vanhuuseläkeaikana. 
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Yksinasuvien osuuden kasvu on nostanut pienituloisuusastetta 

Kuva työkyvyttömyyseläkkeensaajien toimeentulosta on myönteisempi, kun sitä tarkastellaan 
koko perheen tulot ja perherakenteen huomioivan käytettävissä olevan rahatulon avulla. 
Vuonna 2012 työkyvyttömyyseläkkeensaajien ekvivalenttirahatulo oli keskimäärin 22 300 eu-
roa vuodessa eli noin 1 860 euroa kuukaudessa (vuoden 2016 rahassa). Vuoteen 2000 
verrattuna työkyvyttömyyseläkkeensaajien tulot olivat reaalisesti nousseet 14 prosenttia. 
Vanhuuseläkkeensaajien tulokehityksestä työkyvyttömyyseläkkeensaajat ovat kuitenkin 
jääneet jälkeen. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien tulotaso vuonna 2012 oli 90 prosenttia 
vanhuuseläkkeensaajien tulotasosta. Vuonna 2000 ne olivat vielä samaa tasoa.

Perheen muiden jäsenten tuloilla on suuri merkitys työkyvyttömyyseläkkeensaajien toimeen-
tuloon. Vuonna 2012 niiden osuus työkyvyttömyyseläkkeen saajien ekvivalentista bruttotu-
losta oli keskimäärin 42 prosenttia. Oman työeläkkeen ja muiden omien tulonsiirtojen, kuten 
kansan- ja takuueläkkeen, osuus oli yhteensä hieman alle puolet. Vanhuuseläkkeensaajien 
tulorakenteeseen verrattuna oman työeläkkeen osuus oli työkyvyttömyyseläkkeensaajilla 
pienempi, mutta perheen muiden jäsenten tulojen, etenkin työtulojen, osuus oli heillä 
suurempi. Perheen merkitys näkyi myös työkyvyttömyyseläkkeensaajien välisiä tuloeroja 
tarkasteltaessa, sillä suurimmat tuloerot havaittiin yksinasuvien ja perheellisten välillä. Iän 
ja sukupuolen merkitys oli vähäisempi. Työkyvyttömyyseläkelajeista omaksi ryhmäkseen 
erottuivat osatyökyvyttömyyseläkettä saavat noin 30 000 euron vuositulolla. 

Vuonna 2012 joka neljäs täyttä työkyvyttömyyseläkettä saava oli pienituloinen 60 prosentin 
pienituloisuusrajalla mitattuna. Yleisintä pienituloisuus oli yksinasuvien ja alle 45-vuotiaiden 
keskuudessa. Yksin asuvista lähes puolet ja alle 45-vuotiaista noin kolmannes oli pienituloi-
sia. Tarkastelujakson merkittävin muutos on ollut yksinasuvien pienituloisuusasteen kasvu 
17 prosenttiyksiköllä. Kun yksinasuvien osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeensaajista on 
kasvanut, selittää tämä osaltaan, miksi työkyvyttömyyseläkkeensaajien pienituloisuus aste 
on vuoden 2008 jälkeen säilynyt korkeana, kun se esimerkiksi vanhuuseläkkeensaajilla on 
laskenut.

Nuorten työkyvyttömyyseläkkeensaajien osuus on noussut lähes kaikissa 
vertailumaissa

Verrattaessa suomalaisia työkyvyttömyyseläkkeensaajia Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Alan-
komaihin ja Saksaan asettuu suomalaisten toimeentulo keskitasolle tai hieman sen alapuo-
lelle. Bruttomääräiset työkyvyttömyysetuudet olivat hieman keskitasoa matalammat, mutta 
kun tulokäsite laajennettiin ottamaan huomioon koko kotitalouden tulot henkeä kohden, 
suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeensaajien tulot olivat keskitasoa. Myös ostovoimalla 
mitattuna suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeensaajien toimeentulo sijoittui keskitasolle. 

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien asema oli vertailumaista paras Norjassa, jossa työkyvyttö-
myyseläkkeensaajien käytettävissä olevat tulot ja tulojen ostovoima olivat selkeästi muita 
maita korkeampia. Selvästi heikoin tilanne oli Saksassa, jossa myös työkyvyttömyyseläkettä 
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saavien pienituloisuus oli yleistä. Ruotsissa puolestaan työkyvyttömyyseläkkeensaajien 
asema verrattuna vanhuuseläkeikäisiin heikentyi vuosien 2005 ja 2013 välisenä aikana 
vertailumaista eniten. Myös Suomessa työkyvyttömyyseläkkeensaajien suhteellinen asema 
heikentyi.

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien toimeentulon kehitys heijastelee työkyvyttömyyseläkejär-
jestelmiin tehtyjä uudistuksia. Esimerkiksi Saksassa 2000-luvun alussa järjestelmään tehdyt 
muutokset ovat näkyneet toimeentulon heikentymisenä ja köyhyysriskin nousuna 2000-lu-
vun lopulla. Ruotsissa työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrä on puolestaan vuosien 2003 
ja 2008 järjestelmäuudistusten myötä selvästi vähentynyt. Nuorten eläkkeensaajien määrä 
on kuitenkin kasvanut merkittävästi, jolloin nuorten keskimääräistä matalammat eläkkeet 
painottuvat aiempaa voimakkaammin keskiarvoluvuissa. Yhteistä lähes kaikille vertailumaille 
onkin ollut nuorten työkyvyttömyyseläkkeen saajien osuuden kasvu.


