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Esityksen aiheita

Näkökulma osatyökyvyttömyyseläkkeiden suunnasta

• Työurien pidentämisen tavoitteesta

• Osatyökyvyttömyyseläkkeistä rekisteritietojen valossa

• Työnteosta eläkkeen rinnalla

• Ajankohtaista osatyökykyisten työnteon tukemisesta
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Työurien pidentämisen tavoitteesta
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Työurien pidentämistä koskevat tavoitteet

• Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä nousee 
vähintään 62,4 vuoden tasolle vuoteen 2025 mennessä. 
(Tavoite ollut sama Matti Vanhasen hallituksen ja 
työmarkkinajärjestöjen yhteisymmärryksestä 3/2009 
lähtien)

• Työurat pitenevät vuoden 2013 tasosta kahdella 
vuodella, siten, että eläkeuudistuksen vaikutus on 1,5 
vuotta ja muiden toimien (työurien aloittamisen 
aikaistaminen ja työurakatkosten vähentäminen) 0,5 
vuotta. (Rakennepoliittinen ohjelma, 08/2013)

• Työeläkelakien uudistaminen vuodesta 2017 toteuttaa 
näitä tavoitteita. Uudistettujen lakien tärkein sisältö on 
vanhuuseläkeikärajojen nousu. Työkyvyttömyys-
eläkkeisiin uudistukset eivät juuri puutu.
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Eläkkeelle siirtymisen myöhentyminen ja työurien 
pidentäminen eivät ole sama asia

• Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä ei mittaa työuran 
pituutta. 

– Eläkkeelle siirtyminen voi myöhentyä ilman että työurat pitenevät.

– Työura voi pidentyä ilman että eläkkeelle siirtyminen myöhentyy.

• Työurat syntyvät työllisyydestä eri väestö- ja ikäryhmissä, eri 
aikoina. Työurien pidentäminen tarkoittaa käytännössä 
työllisyysasteiden nostamista.

• Kaikki työ on tärkeää mutta se näkyy eri tavoin eri mittareilla. 
Osatyökykyisten aseman seuraaminen ja parantaminen vaatii 
monien mittarien seuraamista.

• Sekä/että –tilat ovat haasteellisia tilastoinnille ja politiikalle: 
osatyökyvyttömyyseläkkeen saaminen kuvaa siinä määrin 
heikentynyttä työkykyä, että eläke on perusteltua, toisaalta 
sitä, että työkykyä on jäljellä, jolloin sitä pitäisi pystyä 
käyttämään.
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Eläkkeellä tehdyn työn huomioiminen tilastoissa

• Työvoimatutkimuksissa pienikin työmäärä viikossa tuo 
pääasialliseksi toiminnaksi työnteon.

• Osa-aikaeläkkeellä olevat luetaan työllisiksi, ja heitä ei 
katsota eläkkeelle siirtyneiksi (koska työn jatkuminen on 
eläkkeen peruste).

• Osatyökyvyttömyyseläkeläiset katsotaan eläkkeelle 
siirtyneiksi (eläke ei edellytä työtä). Heidän joukossaan 
sekä työssä olevia että ilman työtä olevia (työttömiä tai 
työvoiman ulkopuolella).
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Työkyvyttömyyseläkkeiden merkitys eläkkeelle 
siirtymisen myöhentymisessä

• Työkyvyttömyyseläkealkavuus
– ETK:n pitkän aikavälin ennustelaskelmassa oletetaan 

toteutuneeseen kehitykseen perustuen 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vähentymistä; 2010 
-2025 alenema n. 15 %.

– 62,4 v tavoitteen toteuttaminen pelkästään 
työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemisen kautta vaatisi 
ajanjaksolla liki 45 % aleneman.

• Täysien työkyvyttömyyseläkkeiden korvautuminen 
osatyökyvyttömyyseläkkeillä ei tällä hetkellä vaikuta 
eläkkeelle siirtymisen odotteen laskentaan. Jos eläkkeen 
rinnalla kuitenkin tehdään enenevästi työtä, se näkyy 
työllisyystilastoissa.
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Osatyökyvyttömyyseläkkeet tilastojen 
valossa
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Työkyvyttömyyseläkealkavuus on vähentynyt
ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden osuus
työkyvyttömyyseläkkeistä on kasvanut
Vuosina 2005–2013 työkyvyttömyys- ja 
osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet
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Kaikki osatyökyvyttömyyseläkettä saaneet 
vuosina 2000–2013 sukupuolen mukaan
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31.12.2013
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Ikä Lkm % Lkm % Lkm %

18–34 451 6 869 6 1 320 6
45–54 1 775 23 3 406 22 5 181 22
55–59 3 012 39 5 783 38 8 795 38
60– 2 494 32 5 356 35 7 850 34

Kaikki 7 732 100 15 414 100 23 146 100

Miehet Naiset Kaikki

• Osatyökyvyttömyyseläkettä saavista
- kolme neljästä on 55 vuotta täyttäneitä
- kaksi kolmesta on naisia (julkisella sektorilla neljä viidestä)
- ikärakenteessa ei ole eroa yksityisen ja julkisen sektorin välillä
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Osatyökyvyttömyyseläke on harvoin väylä 
täysiaikaiseen työntekoon
Vuonna 2013 päättyneet tai täydeksi 
työkyvyttömyyseläkkeeksi muuttuneet 
osatyökyvyttömyyseläkkeet
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Lkm % Lkm % Lkm %
Määräaikainen etuus päättynyt 129 9 344 12 473 11
Saamisen edellytykset eivät täyty* 8 1 20 1 28 1
Muutunut täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi 581 43 1 021 36 1 602 38
Muuttunut vanhuuseläkkeeksi 584 43 1 383 49 1 967 47
Kuollut 47 3 28 1 75 2
Muu syy 11 1 9 0 20 0
Kaikki 1 360 100 2 805 100 4 165 100

Miehet Naiset Kaikki

* Eläke lakkautettu työskentelyn vuoksi tai saamisen edellytykset eivät täyty.

Työnteosta eläkkeen rinnalla
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Osa-aikaisen työn merkitys kasvaa iän myötä
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Lähde: laskettu Tilastokeskuksen aineistoista.

18–68-vuotiaiden työeläkejärjestelmän piiriin kuulu-
neiden työssäkäynti ja eläkkeellä olo 31.12.2014

18–68-vuotiaat työeläkevakuutetut
3,7 milj. henkilöä

Eläkkeellä (16 %)
600 000 henkilöä 
sis. osa-aikaeläke

Vain eläke (87 %)
520 000

Työ ja eläke (13 %)
80 000

Ei eläkkeellä (84 %)
3,1 milj. henkilöä

Työssä (73 %)
2 360 000

Ei työssä (27 %)
840 000

Lähde: Ennakkotieto ETK:n rekistereistä. Julkaistut tiedot vuodelta 2012 löytyvät lähteestä
ETK:n tilastoraportteja  06/2014.
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Joulukuussa 2012 työssä olleiden eläkeläisten 
eläkelaji, 18–68-vuotiaat
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Osatyökyvyttömyyseläkettä saaneista noin 80 % oli työssä.

Lähde: ETK:n tilastoraportteja  06/2014.

Työnteon luonne 18–68-vuotiailla eläkettä 
saavilla eläkelajin mukaan vuonna 2012
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Lähde: ETK:n tilastoraportteja  06/2014.
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Vuosien 2007–2012 joulukuussa työkyvyttömyys-
eläkkeen ohella työssä olleet
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Lähde: ETK:n tilastoraportteja  06/2014.

Joulukuussa 2012 työkyvyttömyyseläkkeellä ja 
työssä olleiden jakautuminen työkyvyttömyyden 
pääasiallisen syyn mukaan
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Lähde: ETK:n tilastoraportteja  06/2014.
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Ajankohtaista
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Valmistelussa nyt

• Pääministeri Juha Sipilän hallituksella on yhtenä 
kärkihankkeena ”osatyökykyiset työssä” –hanke*, johon 
kuuluu 8 osaprojektia

• Työkyvyttömyyseläkettä saavien työnteon kannusteiden 
pohdinta liittyy kiinteästi määräaikaiseen ns. lepäämislakiin, 
joka on voimassa 2020 loppuun asti. Pohdittavaksi tulevat 
erilaiset ansiorajat ja niihin liittyvät työkyvyttömyyden/ 
työkyvyttömyyseläkkeiden määritelmät.

• Tulorekisterin tarkoitus alkaa vuonna 2019
– Tavoite mahdollistaa reaaliaikaiset tulotiedot  ansiotulojen ja muiden 

tulojen tietopohja ajantasaisempi, yhteensovitus helpompaa

– Ensi vaiheessa tulossa ajantasaisia palkkatuloja, mutta ei välttämättä 
muita tietoja
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* Taustalla aikaisempia selvityksiä, mm. 
Markku Lehdon selvitysmiesraportti (2011)
Raija Gould: Työkyvyttömyyseläkeläisten työssäkäynti, työhalukkuus ja eläkkeen määrä (2011)
Osatyökyvyttömyyseläke kansaneläkkeeseen (2009)
Mika Vuorelan selvitys (2008)
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Muutama päätelmä

• Työllisyyden lisääminen vaatisi myös osatyökykyisten työnteon 
lisääntymistä ja toimien miettiminen on kannatettavaa. 

• Osatyökyvyttömyyseläkkeellä työskentelyn lisääntyminen voi vaikuttaa 
ihmisten työuria pidentävästi ja eläketuloja parantavasti a) vähentämällä 
työurien katkoksia ja b) myöhentämällä täysiaikaiselle eläkkeelle 
siirtymistä.

• Valtaosa (80 %) osatyökyvyttömyyseläkkeen saajista on työssä, 
osatyökykyisenä työskenteleminen on lisääntynyt. Erityisesti naisten ja 
60 v. täyttäneiden osa-aikainen työnteko on lisääntynyt. Kasvun 
jatkumiselle on hyviä perusteita.

• Eläkejärjestelmän näkökulmasta on kyse myös vaihtoehdoista:
– Osa-aikaeläkkeen merkitys on ikärajamuutosten takia pienentynyt, ja sen 

tilalle on tulossa osittainen vanhuuseläke. Sen suosiota on vaikea etukäteen 
arvioida. Se voi johtaa osatyökyvyttömyyseläkkeellä työskentelyn merkityksen 
kasvamiseen. Toisaalta vanhuuseläke on nyt osatyökykyisten ensisijainen 
vaihtoehto 63 vuoden iän jälkeen.

– Kun vanhuuseläkeikä nousee, osatyökyvyttömyyseläkkeellä työskentelyn 
kysyntä ennen vanhuuseläkeikää voi tämän takia kasvaa.
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