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Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja 
etuuspäätökset lajeittain vuosina 2019 ja 2018
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2019 2018 Muutos, %

 Vanhuuseläkkeet 5 214     5 707     -8,6     

 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 774     661     17,1     

 Täydet työkyvyttömyyseläkkeet¹ 1 690     1 794     -5,8     

 — joista uusia päätöksiä 572     635     -9,9     

 Osatyökyvyttömyyseläkkeet² 1 157     1 069     8,2     

 — joista uusia tai ennakkopäätöksiä 470     435     8,0     

 Työuraeläke 2     2     0,0     

 Perhe-eläkkeet³ 2 599     2 520     3,1     

 Osa-aikaeläke 28     54     -48,1     

 Muut eläkeasiat 61     15     306,7     

 Kuntoutuspäätökset 572     624     -8,3     

 Yhteensä 12 097     12 446     -2,8     

1) Sisältää täyden kuntoutustuen.

2) Sisältää osakuntoutustuen.

3) Päätös voi koskea useampaa edunsaajaa (esim. leski ja lapset).

 Eläkelaji
Kaikki eläkeasiat, kpl



Valtion eläkejärjestelmää koskevat eläkepäätökset sekä 
eläkkeelle siirtyneet vuonna 2019
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Eläkkeelle siirtyneet ja maksussa olevat eläkkeet

◼ Valtion palveluksesta eläkkeelle siirtyneet ovat henkilöitä, joiden vanhuus- tai työkyvyttömyys-
eläke (ml. kuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke ja työuraeläke) alkoi kyseisenä vuonna. 

◼ Edellytyksenä on, että ennen eläkkeelle siirtymistä/eläkkeen aloittamista henkilö on ollut 
työelämässä, tällöin esim. työttömiä ei enää lasketa palveluksesta eläkkeelle siirtyneiksi. 
Lisäksi edellytetään, että henkilö ei ole saanut omaan työuraansa perustuvaa eläkettä 
ainakaan kahteen vuoteen.

◼ Osa-aikaeläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aloittaneita ja uutta perhe-
eläkettä saavia henkilöitä ei lasketa palveluksesta eläkkeelle siirtyneiksi, joten heidät 
tilastoidaan erikseen. 

◼ Maksussa olevat eläkkeet kuvaavat Kevassa maksussa olevia eläkkeitä, muissa eläkelaitok-
sissa maksussa olevat eläkkeet eivät ole mukana.

◼ Lukuihin sisältyvät ne kuntien opettajat, jotka kuuluvat valtion eläkejärjestelmän piiriin.

◼ Vuodesta 2017 lähtien palveluksesta eläkkeelle siirtyneiksi tilastoidaan vain työ- ja virka-
suhteiset henkilöt, mikä vähentää eläkkeelle siirtyneiden määrää hieman.
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Valtion palveluksesta eläkkeelle siirtyneet ja uuden 
osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aloittaneet
henkilöt vuonna 2019
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Muutos edelliseen Keski-iän muutos 

vuoteen, %           edellisvuoteen, v. 

 Vanhuuseläkkeet 3 280   -12,7 %       63,0     0,0         

 Täysi työkyvyttömyyseläke¹ 126   -7,4 %       58,3     -1,1         

 Täysi kuntoutustuki 173   -16,8 %       52,8     1,5         

 Osatyökyvyttömyyseläkkeet² 319   19,5 %       56,5     0,5         

 Siirtyneet yhteensä 3 898   -10,8 %       61,9     0,0         

 Osittainen varhennettu

 vanhuuseläke, yhteensä
612   9,3 %       62,3     0,1         

 ● 25 % kertyneestä eläkkeestä 170   14,1 %       62,3     0,1         

 ● 50 % kertyneestä eläkkeestä 442   7,5 %       62,2     0,1         

 Eläkelaji Henkilöä  Keski-ikä, v. 

  1) Sisältää työuraeläkkeen (yksi henkilö vertailuvuonna 2018).

  2) Sisältää osakuntoutustuen.



Valtion palveluksesta vanhuus- tai työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyneet henkilöt vuonna 2019
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Työkyvyttö-

myyseläkkeet¹

618

16 %

Vanhuus-

eläkkeet

3 280

84 %

1) Sisältää täyden työkyvyttömyyseläkkeen, täyden kuntoutustuen, osatyökyvyttömyyseläkkeen ja osakuntoutustuen.



Valtion palveluksesta eläkkeelle siirtyneet ja uuden osittaisen 
varhennetun vanhuuseläkkeen aloittaneet henkilöt vuosina 
2019 ja 2018
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1) Sisältää työuraeläkkeen.

2) Sisältää osakuntoutustuen.



Valtion palveluksesta eläkkeelle siirtyneet ja uuden osa-aika-
eläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aloitta-
neet henkilöt vuosina 2003–2019
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Valtion palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden ja uuden osa-aika-
eläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aloitta-
neiden henkilöiden keski-iät eläkelajeittain vuosina 2003–2019
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1) Sisältää varhennetun vanhuuseläkkeen.

2) Sisältää yksilöllisen varhaiseläkkeen ja työuraeläkkeen.

3) Sisältää osakuntoutustuen.

4) Pois lukien osa-aikaeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke.



Valtion palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden ja uuden osa-aika-
eläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aloitta-
neiden henkilöiden keskieläkkeet eläkelajeittain 2012–2019
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1) Sisältää varhennetun vanhuuseläkkeen.

2) Sisältää työuraeläkkeen.

3) Sisältää osakuntoutustuen.

4) Pois lukien osa-aikaeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke.



Valtion palveluksesta työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneet henkilöt vuonna 2019
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Valtion palveluksesta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 
henkilöt sairauspääryhmittäin vuonna 2019
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 Sairauspääryhmä

 Täysi

 työkyvyttö-

 myyseläke

  Täysi

  kuntoutus-

  tuki

  Osatyöky-

  vyttömyys-

  eläkkeet¹
Yhteensä

 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 15    24    92    131    

 Mielenterveyden häiriöt 32    95    120    247    

 Kasvaimet 29    24    18    71    

 Hermoston sairaudet 22    8    31    61    

 Verenkiertoelinten sairaudet 10    5    15    30    

 Vammat, myrkytykset yms. 5    6    6    17    

 Muut sairaudet 13    11    37    61    

 Kaikki 126    173    319    618    

 1) Sisältää osakuntoutustuen.



Valtion palveluksesta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 
henkilöiden prosenttijakauma sairauspääryhmittäin vuonna 2019
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 Sairauspääryhmä

 Täysi

 työkyvyttö-

 myyseläke

  Täysi

  kuntoutus-

  tuki

  Osatyöky-

  vyttömyys-

  eläkkeet¹
Yhteensä

 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 11,9 %  13,9 %  28,8 %  21,2 %  

 Mielenterveyden häiriöt 25,4 %  54,9 %  37,6 %  40,0 %  

 Kasvaimet 23,0 %  13,9 %  5,6 %  11,5 %  

 Hermoston sairaudet 17,5 %  4,6 %  9,7 %  9,9 %  

 Verenkiertoelinten sairaudet 7,9 %  2,9 %  4,7 %  4,9 %  

 Vammat, myrkytykset yms. 4,0 %  3,5 %  1,9 %  2,8 %  

 Muut sairaudet 10,3 %  6,4 %  11,6 %  9,9 %  

 Kaikki 100,0 %  100,0 %  100,0 %  100,0 %  

 1) Sisältää osakuntoutustuen.



Valtion palveluksesta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 
henkilöt sairauspääryhmittäisen prosenttijakauman mukaan 
vuosina 2010–2019
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Valtion eläkemeno eläkelajeittain vuosina
2001–2019
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1) Sisältää varhennetun vanhuuseläkkeen.

2) Sisältää täyden työkyvyttömyyseläkkeen, täyden kuntoutustuen, työuraeläkkeen, yksilöllisen varhaiseläkkeen, osatyökyvyttömyyseläkkeen ja osakuntoutustuen.



Kevassa maksussa olevat valtion eläkkeet
31.12.2019 ja 31.12.2018
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1) Sisältää varhennetun vanhuuseläkkeen.

2) Täysi työkyvyttömyyseläke, täysi kuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki.



Valtion vakuutetut ja Kevassa maksussa olevat eläkkeet 
vuoden lopussa 2002–2019
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1) Vuosi 2019 arvio.



Työeläkevakuutetut

◼ Työeläkevakuutetuilla tarkoitetaan 17–68-vuotiaita henkilöitä, jotka ovat olleet 
eläkettä kartuttavassa palvelussuhteessa tiettynä ajankohtana. Ennen vuotta 2017 
karttumisen alaikäraja oli 18 vuotta.

◼ Mukana ovat määräaikaisessa palveluksessa olevat henkilöt ja palvelus voi olla joko 
koko- tai osa-aikainen.

◼ Mukana tilastoissa ovat myös erilaisilla vapailla (vanhempainvapaat, vuorottelu-
vapaat, työlomat tms.) olevat henkilöt. 

◼ Lukuihin sisältyvät ne kuntien opettajat, jotka kuuluvat valtion eläkejärjestelmän piiriin.

◼ Tilastot perustuvat Kevan palvelussuhderekisterissä oleviin työnantajan ilmoittamiin 
tietoihin. 

◼ Ammattiluokittelu perustuu Tilastokeskuksen ylläpitämään kansainväliseen AML10-
ammattiluokitukseen.
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Valtion vakuutettujen henkilömäärät ja keski-iät 
vuoden lopussa 2002–2018
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Valtion vakuutetut iän ja sukupuolen mukaan 
31.12.2018
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Valtion vakuutettujen ikärakenne 31.12.2018
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Valtion vakuutetut ammatin mukaan 31.12.2018, 
yleisimmät ammattiryhmät (25 kpl)
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Valtion vakuutetut ammattialoittain 31.12.2018
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Valtion vakuutetut vanhuuseläkeiän täyttämis-
vuoden mukaan 31.12.2018
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Valtion vakuutettujen ikärakenne vuosina 2018 ja 2008
Työ- ja virkasuhteiset vakuutetut 31.12.
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Eläköitymisennuste

◼ Eläköitymisennuste kuvaa tietyllä hetkellä vakuutettuina olleiden todennäköistä 
vanhuus- tai työkyvyttömyyseläköitymistä tulevina vuosina.

◼ Ennusteen pohjatietoina käytetään vakuutettujen ikä-, sukupuoli- ja ammattitietoja 
sekä edellisten vuosien toteutunutta eläköitymistä.

◼ Ennusteessa arvioidaan erikseen vanhuus- työkyvyttömyys- ja 
osatyökyvyttömyyseläkkeet.

◼ Tuorein ennuste kuvaa 31.12.2018 vakuutettuina olleiden valtion eläkejärjestelmän 
piiriin kuuluvien työntekijöiden, pois lukien lautakuntien, johtoryhmien yms. jäsenten 
sekä edustajien, arvioitua eläköitymistä vuosina 2020–2039.

◼ Kuntien peruskoulujen ja lukioiden valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvat opettajat 
sisältyvät kuntatyöntekijöiden ennusteeseen.
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Valtiotyöntekijöiden eläköitymisennuste 2020–2039

Vuoden 2018 lopun vakuutettujen (pl. erityisryhmät) arvioitu eläköityminen 2020-2039 eläkelajeittain.
Kuntien peruskoulujen ja lukioiden opettajat, joista osa kuuluu valtion eläkejärjestelmän piiriin, sisältyvät kuntatyöntekijöiden ennusteeseen.
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Valtiotyöntekijöiden eläköitymisennuste 2020–2039 
hallinnonaloittain, kaikki eläkelajit yhteensä

Vuoden 2018 lopun vakuutettujen (pl. erityisryhmät) arvioitu eläköityminen 2020-2039.
Kuntien peruskoulujen ja lukioiden opettajat, joista osa kuuluu valtion eläkejärjestelmän piiriin, sisältyvät kuntatyöntekijöiden ennusteeseen.
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Osuus vakuutetuista 31.12.2018



Valtiotyöntekijöiden eläköitymisennuste 
ammattialoittain 2020-2039

Vuoden 2018 lopun vakuutettujen (pl. erityisryhmät) arvioitu eläköityminen 2020-2039, kaikki eläkelajit yhteensä.
Kuntien peruskoulujen ja lukioiden opettajat, joista osa kuuluu valtion eläkejärjestelmän piiriin, sisältyvät kuntatyöntekijöiden ennusteeseen.
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Osuus vakuutetuista 31.12.2018


