
Statistiska uppgifter om 
pensioner och försäkrade
inom kommunsektorns   
pensionssystem

20.3.2020

Mer information: tilastot@keva.fi



Beslut om pensioner och förmåner inom det kommunala 
pensionssystemet enligt slag, gjorda i Keva åren 2019 och 2018
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1) Innehåller fullt rehabiliteringsstöd.

2) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.

3) Beslutet kan gälla flera förmånstagare (t.ex. änka och barn).

4) Innehåller ekonomiskt stöd.

Förändring

2019 2018 %     

 Ålderspensioner 16 597     17 824     -6,9     

 Partiell förtida ålderspension 3 582     2 762     29,7     

 Fulla invalidpensioner¹ 15 110     14 682     2,9     

 — varav nya beslut 5 455     5 401     1,0     

 Delinvalidpensioner² 9 524     9 546     -0,2     

 — varav nya eller förhandsbeslut 3 637     3 815     -4,7     

 Arbetslivspension 16     7     128,6     

 Familjepensioner³ 2 893     2 844     1,7     

 Deltidspension 77     165     -53,3     

 Övriga pensionsärenden⁴ 285     313     -8,9     

 Beslut om rehabilitering 7 100     7 154     -0,8     

 Sammanlagt 55 184     55 297     -0,2     

 Pensionsslag
Alla pensionsärenden, st.



Pensionsbeslut inom det kommunala pensionssystemet samt 
personer som gått i pension och nya pensioner år 2019
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Personer som gått i pension och löpande pensioner

◼ Personer som gått i pension från tjänst i kommunsektorn avser personer vars ålders- eller 
invalidpension (inklusive rehabiliteringsstöd, delinvalidpension och arbetslivspension) 
inletts under året.

◼ Det förutsätts att personen har varit i arbetslivet innan han eller hon gått i pension. Därmed 
räknas t.ex. arbetslösa inte som personer som gått i pension. Därtill förutsätts att personen 
på minst två år inte har fått pension som grundar sig på den egna yrkeskarriären.

◼ De som inlett deltidspension eller partiell förtida ålderspension och de som fått ny 
familjepension räknas inte som personer som gått i pension. De statistikförs separat.

◼ De löpande pensionerna avser pensioner som utbetalas av Keva. Löpande pensioner hos 
andra pensionsanstalter ingår inte.

◼ I siffrorna ingår inte de kommunala lärare som är försäkrade enligt statens pensionssystem.

◼ Från och med år 2017 gör man upp statistik endast över personer som har varit i 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande vid pensionering. Detta minskar något antalet 
personer som gått i pension.
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Personer som gått i pension och som påbörjat ny partiell 
förtida ålderspension från anställning inom kommun-
sektorn år 2019
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  1) Innehåller arbetslivspension (tre personer år 2019).

  2) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.

Förändring från    Förändring av    

föregående år, % medelålder, år   

 Ålderspension 8 759   -5,6 %       64,3     0,1         

 Full invalidpension¹ 811   -1,5 %       59,4     0,5         

 Fullt rehabiliteringsstöd 1 644   -2,5 %       48,5     -0,4         

 Delinvalidpensioner² 2 479   -4,9 %       56,1     0,2         

 Gått i pension sammanlagt 13 693   -4,9 %       60,6     0,0         

 Partiell förtida ålders-

 pension, sammanlagt
2 482   18,1 %       61,9     0,1         

 ● 25 % av intjänad pension 736   52,4 %       62,0     0,1         

 ● 50 % av intjänad pension 1 746   7,8 %       61,9     0,0         

 Pensionsslag Personer  Medelålder, år 



Personer som gått i ålders- eller invalidpension från 
anställning inom kommunsektorn år 2019

61) Innehåller full invalidpension, arbetslivspension, fullt rehabiliteringsstöd, delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd.



Personer som gått i pension och som påbörjat ny partiell 
förtida ålderspension från anställning inom kommunsektorn 
åren 2019 och 2018
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1) Innehåller arbetslivspension.

2) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.



Personer som gått i pension och som påbörjat ny deltids-
pension eller partiell förtida ålderspension från anställning 
inom kommunsektorn 1995–2019
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1) Innehåller förtida ålderspension.

2) Innehåller individuell förtidspension och arbetslivspension.

3) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.



Medelåldern för personer som gått i pension och som påbörjat ny
deltidspension eller partiell förtida ålderspension från anställning 
inom kommunsektorn enligt pensionsslag åren 1995–2019
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1) Innehåller förtida ålderspension.

2) Innehåller individuell förtidspension och arbetslivspension.

3) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.

4) Innehåller inte deltidspension eller partiell förtida ålderspension.



Genomsnittlig pension för personer som gått i pension och som 
påbörjat ny deltidspension eller partiell förtida ålderspension 
från anställning inom kommunsektorn åren 1995–2019
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1) Innehåller förtida ålderspension.

2) Innehåller individuell förtidspension och arbetslivspension.

3) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.

4) Innehåller inte deltidspension eller partiell förtida ålderspension.



Personer som gått i invalidpension från anställning
inom kommunsektorn år 2019

11 1) Innehåller arbetslivspension.



Personer som gått i invalidpension från anställning inom 
kommunsektorn enligt sjukdomshuvudgrupp år 2019
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 1) Innehåller arbetslivspension.

 2) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.

 Sjukdomshuvudgrupp

     Full

     invalid-

     pension¹

  Full

  rehabilite-

  ringsstöd

  Delinvalid-

  pensioner²

Samman-

lagt

 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet 230    387    1 227    1 844    

 Mental hälsa 160    770    560    1 490    

 Tumörer 122    165    99    386    

 Sjukdomar i nervsystemet 102    71    171    344    

 Cirkulationsorganens sjukdomar 83    52    121    256    

 Skador, förgiftningar m.m. 39    91    72    202    

 Övriga sjukdomar 75    108    229    412    

 Alla 811    1 644    2 479    4 934    



Procentuell fördelning enligt sjukdomshuvudgrupp av 
personer som gått i invalidpension från anställning inom 
kommunsektorn år 2019
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 1) Innehåller arbetslivspension.

 2) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.

 Sjukdomshuvudgrupp

     Full

     invalid-

     pension¹

  Full

  rehabilite-

  ringsstöd

  Delinvalid-

  pensioner²

Samman-

lagt

 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet 28,4 %  23,5 %  49,5 %  37,4 %  

 Mental hälsa 19,7 %  46,8 %  22,6 %  30,2 %  

 Tumörer 15,0 %  10,0 %  4,0 %  7,8 %  

 Sjukdomar i nervsystemet 12,6 %  4,3 %  6,9 %  7,0 %  

 Cirkulationsorganens sjukdomar 10,2 %  3,2 %  4,9 %  5,2 %  

 Skador, förgiftningar m.m. 4,8 %  5,5 %  2,9 %  4,1 %  

 Övriga sjukdomar 9,2 %  6,6 %  9,2 %  8,4 %  

 Alla 100,0 %  100,0 %  100,0 %  100,0 %  



Personer som gått i invalidpension från anställning 
inom kommunsektorn enligt procentuell fördelning
av sjukdomshuvudgrupp åren 2010–2019
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Den kommunala sektorns pensionsutgift enligt 
pensionsslag åren 1970–2019
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1) Innehåller förtida ålderspension.

2) Innehåller full invalidpension, fullt rehabiliteringsstöd, arbetslivspension, individuell förtidspension, delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd.



Löpande kommunala pensioner hos Keva
31.12.2019 och 31.12.2018
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1) Innehåller förtida ålderspension.

2) Innehåller full invalidpension, arbetslivspension, fullt rehabiliteringsstöd, delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd.



Försäkrade inom kommunsektorn och löpande
pensioner hos Keva vid årets slut 1970–2019

171) År 2019 uppskattning.



Arbetspensionsförsäkrade

◼ Med arbetspensionsförsäkrade avses 17–68-åriga personer, som vid en specifik 
tidpunkt har haft en anställning i vilken pension intjänas. Före år 2017 var nedre
åldersgränsen för intjäning 18 år.

◼ Personer med visstidsanställning ingår och anställningen kan vara på hel- eller deltid.

◼ Personer på olika ledigheter (föräldraledigt, alterneringsledigt, tjänstledigt m.m.) 
ingår.

◼ I siffrorna ingår inte de kommunala lärare som är försäkrade enligt statens pensionssystem.

◼ Statistiken baseras på de uppgifter som arbetsgivarna har meddelat till Kevas
anställningsregister. 

◼ Yrkesklassificeringen baseras på Statistikcentralens internationella yrkesklassificering 
2010.
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Försäkrade inom kommunsektorn och deras medel-
ålder vid årets slut 2000–2018
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Försäkrade inom kommunsektorn enligt ålder och kön 
31.12.2018
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Åldersstruktur för de försäkrade inom kommun-
sektorn 31.12.2018
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Försäkrade inom kommunsektorn enligt yrke 
31.12.2018, de största yrkesgrupperna (25 st.)
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Försäkrade inom kommunsektorn enligt yrkesbransch 
31.12.2018
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Antal försäkrade 31.12.2018 inom kommunsektorn 
enligt det år då de uppnår sin pensionsålder
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Åldersstruktur för kommunsektorns anställda
åren 2018 och 2008
Försäkrade i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande 31.12. 
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Pensioneringsprognos

◼ Pensioneringsprognosen beskriver den sannolika ålders- och invalidpensioneringen 
de kommande åren för försäkrade vid en viss tidpunkt.

◼ Som utgångsdata används uppgifter om de försäkrades ålder, kön och yrke samt 
pensionering under tidigare år.

◼ Prognosen uppskattar ålders-, invalid- och delinvalidpensionerna separat.

◼ Den färskaste prognosen beskriver den uppskattade pensioneringen 2020–2039 för 
försäkrade i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande 31.12.2018.

◼ Prognosen för kommunalt anställda inkluderar förutom de som är försäkrade enligt 
det kommunala pensionssystemet, också de lärare i grundskolor och gymnasier som 
är försäkrade enligt det statliga pensionssystemet.
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Pensioneringsprognos för kommunsektorn 2020–2039

Uppskattad pensionering 2020–2039 enligt pensionsslag för försäkrade i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande 
vid slutet av år 2018, kommunalt anställda.
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1) Innehåller delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd. 2) Innehåller full invalidpension, arbetslivspension och fullt rehabiliteringsstöd.



Pensioneringsprognos för kommunsektorn 2020–2039, 
landskapsvis, alla pensionsslag sammanlagt

Uppskattad pensionering 2020–2039 för försäkrade i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande vid slutet av år 2018, kommunalt 
anställda.
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Pensioneringsprognos för kommunsektorn enligt 
yrkesgrupp 2020–2039

Uppskattad pensionering 2020–2039 för försäkrade i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande 
vid slutet av år 2018, kommunalt anställda, alla pensionsslag sammanlagt
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Andel av de försäkrade 31.12.2018


