
Tuoreinta eläketietoa 12.4.2020

Lähteenä ETK 31.3.2021 julkistus sekä Kela

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Pohjana ETK:n julkistus 12.4.2021vuoden 2020 eläkkeistä.



Kokonaiseläkkeen muodostuminen vuonna 2021 

Kansaneläke on työeläkevähenteinen.

Jos kansaneläkkeen määräksi jää vähemmän kuin 6,77 euroa kuukaudessa, sitä ei makseta.

Yksinäinen eläkkeensaaja
Naimisissa tai avoliitossa

665,29 €
593,97 €

1 373,30 €
1 230,63 €

56,29 €

Kansaneläke
Työeläke

Takuueläke 837,59 €  
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Täyttä kansaneläkettä voit saada vain silloin, jos sinulla ei ole ollenkaan työeläkkeitä tai jos niiden yhteismäärä ennen veroja on enintään 56,29 euroa/kk. Jos sinulla on työeläkkeitä enemmän, kansaneläke pienenee tai et saa sitä lainkaan. Kansaneläke ja työeläke sovitetaan yhteen kokonaiseläkkeeksi. Jokainen työeläke-euro pienentää täyttä kansaneläkettä 50 sentillä, kunnes tietyn suuruisella työeläkkeen tasolla kansaneläkettä ei myönnetä lainkaan.Varhennettu vanhuuseläke on aina pienempi. Varhennettu vanhuuseläke pienenee 0,4 % jokaiselta varhennuskuukaudelta.�



Takuueläkkeen saajat 
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Takuueläke 31.12.2020 
• Saajina 114 000 henkilöä

• määrä lisääntyi edellisvuodesta 4,1 %

• Saajista noin puolet oli yli 60-vuotiaita

• Alle 30-vuotiaita 14 800 henkilöä eli 13 % 
takuueläkkeen saajista

Lähde: Kela

Lähde: findikaattori.fi 



Varhennettu vanhuuseläke pienentää takuueläkettä

 Vanhuuseläkkeen varhentaminen pienentää takuueläkettä tai voi 
estää sen saamisen.

 Jos olet ottanut kansaneläkkeesi varhennettuna ennen 65 vuoden 
vanhuuseläkeikää
 Pienenee myös takuueläkkeesi samalla varhennusvähennysprosentilla kuin 

kansaneläke.

 Jos saat vain työeläkettä tai yrittäjäeläkettä varhennettuna, varhennus 
määräytyy kyseisen eläkkeen varhennusvähennysprosentin mukaan.
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Esimerkki varhennetusta vanhuus- ja takuueläkkeestä
 Yksin asuva henkilö täytti 63 vuotta helmikuussa 2019 ja halusi jäädä 

eläkkeelle. Hän ei saa työeläkkeitä.

 Kela myönsi hänelle kansaneläkkeen ja takuueläkkeen varhennettuina 
1.3.2019 alkaen. 
 Kumpikin eläke vähenee 9,6 % eli 0,4 % kutakin varhentamiskuukautta 

kohden.

 Kansaneläke oli 568,48 e/kk ja takuueläke 140,73 e/kk. Yhteensä ne 
olivat 709,21 e/kk. 
Hänen eläketulonsa ovat siis pysyvästi noin 75 e/kk pienemmät kuin 

ne olisivat 65 vuoden iässä.
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Mitä keskieläke kuvaa?

 Suomessa asuvien, työeläkettä tai kansaneläkettä saavien 
keskimääräistä kuukausieläkettä

 Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä, osittaista vanhuuseläkettä 
tai pelkkää perhe-eläkettä saavat

 Alkavat eläkkeet huomattavan paljon suurempia kuin kaikki eläkkeet 
keskimäärin! 
 Poikkeuksena työkyvyttömyyseläkkeet.
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Keskieläke 1 762 euroa kuukaudessa 2020
 Nousua edellisvuodesta lähes 50 euroa

 Miesten keskieläke 1 983 euroa kuukaudessa

 Naisten 1 579 euroa

 Mediaanieläke oli Suomessa vuoden 2020 lopussa 1 534 euroa kuukaudessa

Luvut ovat bruttosummia

 Kuukausieläke on kasvanut reaalisesti reilut 10 prosenttia eli lähes 220 euroa 
vuosikymmenessä.

Tiedot kuvaavat vuoden 2020 lopun tilannetta ja perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan 
yhteistilastoon
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Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien kokonaiseläkejakauma 31.12.2020

Lähde: Eläketurvakeskus 8

Tasaisesta kasvusta huolimatta kolmasosan 
eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. 
Heistä noin kaksi kolmesta on naisia. 

Yli 3 000 euron eläkettä saa noin kahdeksan 
prosenttia eläkkeensaajista. 
Heistä selkeä enemmistö on miehiä.

Eläkkeensaajien ylimpään kymmenykseen 
kuuluvista naisten osuus on vajaa kolmannes. 
Tässä ei ole tapahtunut muutosta kymmeneen 
vuoteen.

Hajonta naisten eläkkeissä on selvästi 
pienempi kuin miehillä. 
Naisten eläkkeet painottuvat jakauman 
matalaan päähän, kun miehillä eläkkeensaajia 
on tasaisemmin kaikissa eläkehaitarin luokissa.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Naisten ja miesten eläkkeiden suurta eroa selittävät naisten lyhyemmät työurat ja pienemmät ansiot.



Uudet vanhuuseläkkeet samantasoisia kuin suurilla 
ikäluokilla
 Vanhuuseläkkeelle siirtyneillä miehillä on keskimäärin yhtä suuret 

eläkkeet (2 100 €/kk, 2019) suurten ikäluokkien ja heitä hiukan 
nuorempien miesten kanssa. 
Naisilla uudet vanhuuseläkkeet (1 600 €/kk) ovat vanhoja 

suurempia. 80 ikävuoden jälkeen sekä miesten että naisten 
eläkkeiden taso laskee selvästi.
Uusilla vanhuuseläkkeelle siirtyneillä oli pitkään edeltäviä ikäpolvia 

paremmat eläkkeet. 
 Nyt erot ovat tasoittuneet, kun elinaikakerroin leikkaa alkavia eläkkeitä. 

Aiemmin oli myös anteliaampia eläkkeen laskentasääntöjä
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Etelä-Pohjanmaalla pienimmät eläkkeet

 Suomen suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla, missä 
asuvat saivat keskimäärin 2 085 euron kuukausieläkkeen
 Myös Ahvenanmaalla (1 879 €) maksettiin maan keskitasoa korkeampia 

eläkkeitä

 Kaikki muut maakunnat jäivät alle maan keskiarvon
 Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisessa Etelä-

Pohjanmaan maakunnassa (1 530 €).

 Kuntatasolla Kauniainen oli jälleen omassa luokassaan 3 180 euron 
keskieläkkeellä 
 Espoo (2 373 €) ja Helsinki (2 186 €) ovat kakkos- ja kolmossijoilla 
 Suomen pienin keskieläke on Etelä-Pohjanmaan Isojoella (1 287 €)
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Etelä-Savossa lähes puolet eläkeläisiä
 Suomessa on jo 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä. 

 Vuosikymmenessä eläkeläisten määrä on kasvanut 180 000 henkilöllä eli 13 prosenttia.

 Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on kolmannes. 
 Yli puolessa kunnista (57 %) eläkkeensaajia on yli 40 prosenttia 
 joka viidennessä yli puolet 16 vuotta täyttäneistä asukkaista.

 Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo (45 %). Seuraavaksi tulevat Kainuu (43 %) ja 
Kymenlaakso (41 %). Ainoastaan Uudellamaalla (26 %) eläkeläisiä on alle 30 prosenttia.
 Eläkkeensaajien osuus kasvoi hiukan kaikissa muissa maakunnissa paitsi Pirkanmaalla. Osuus kasvoi 

eniten Etelä-Savossa, jossa se oli suurin jo muutenkin

 Suomen eläkeläisvaltaisin kunta on Pohjois-Savossa sijaitseva Rautavaara (58 %), missä kolme 
viidestä 16 vuotta täyttäneestä on eläkeläinen. 

 Vähiten on eläkeläisiä Oulun seudulla sijaitsevassa Limingassa (21 %) ja suurista kunnista 
Espoossa (22 %).
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Tilastokeskus 14
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65 vuotta  täyttäneet Suomessa

Molemmat sukupuolet 65 - 74 Molemmat sukupuolet 75 - 84 Molemmat sukupuolet 85 - 94 Molemmat sukupuolet 95 -

1 182 934 1 264 156

1 478 426

Yli 75v. 
552 074

Yli 75v.
503 516

25,6% 
väestöstä

22,6 %
väestöstä 

Yli 75v. 
804 447



Kainuussa eniten työkyvyttömyyseläkeläisiä 
työikäisistä
 Työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 192 000 henkilöä eli lähes kuusi 

prosenttia työikäisestä väestöstä
 Määrä laski hieman vuodesta 2019

 Työkyvyttömyyseläkeläisten väestöosuus 16 vuotta täyttäneistä oli 
suurin Kainuussa (9,0 %) ja pienin Ahvenanmaalla (3,6 %).

Kokonaiseläkemeno vuonna 2020 oli 33 miljardia euroa, josta 
työeläkkeitä oli 29,7 miljardia ja Kelan maksamia eläkkeitä 2,5 
miljardia.
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Timo Kokko
Toiminnanjohtaja

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14, 2.krs
PL 168, 00531 HELSINKI

www.elakkeensaajat.fi

”Täyttä elämää hyvässä seurassa – EKL”

Kiitos!

http://www.elakkeensaajat.fi/
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