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Kelan työkyvyttömyyseläkkeistä 75 % myön
nettiin määräaikaisina kuntoutustukina

Kelan työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko pysyvänä 
työkyvyttömyyseläkkeenä tai määräaikaisena kuntoutustukena. 
Määräaikaisen kuntoutustukipäätöksen kesto voi olla yhdestä 
kuukaudesta muutamaan vuoteen. Kelassa tehtiin vuonna 2016 
yhteensä 7 800 pysyvää työkyvyttömyyseläkepäätöstä. Pysyvistä 
eläkemyönnöistä 5 000 annettiin uuden työkyvyttömyyseläkeha-
kemuksen yhteydessä ja 2 800 kuntoutustuen jatkohakemuksen 
yhteydessä. Pysyvien eläkepäätösten lisäksi Kelasta annettiin 
23 900 määräaikaista kuntoutustukipäätöstä. 

Kelasta annettujen uusien myöntävien työkyvyttömyyseläkepää-
tösten määrä on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana 
noin 20 %. Myöntävistä eläkepäätöksistä yhä useampi annetaan 
määräaikaisena kuntoutustukena. Työkyvyttömyyseläkehakemus-
ten hylkäysten määrä on pysynyt ennallaan.  

Pysyvä työkyvyttömyys-
eläkemyöntö

HylkäysKuntoutustukimyöntö

6 758

8 326

4 952

20 036

Kuvio 1. Vuonna 2016 Kelasta uuden työkyvyttömyyseläkehake muk
sen yhteydessä annetut työkyvyttömyyseläke päätökset
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Kuvio 2. Vuonna 2016 Kelasta annetut kuntoutustuen jatkopäätökset 

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräaikaisena kuntou-
tustukena, jos asiakkaan työkyvyn arvioidaan voivan hoidolla tai 
kuntoutuksella ainakin osittain palautuvan. Kuntoutustuen myön-
täminen edellyttää ajantasaista hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa. 
Asiakkaan edellytyksiä kuntoutua työelämään tai vaihtaa ammattia 
ammatillisen kuntoutuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen avulla 
selvitetään jo sairauspäivärahakauden aikana, mutta edellytysten 
arviointi tehdään myös työkyvyttömyyseläkehakemuksen kä sit  te lyn 
yhteydessä. Jos asiakkaalla on kytkös työelämään, ammatillisesta 
kuntoutuksesta vastaa useimmiten työeläkelaitos. Jos ammatillisen 
kuntoutuksen järjestämisvastuu ei ole työeläkelaitoksella, asiakas 
voi hakea ammatillista kuntoutusta Kelasta. 

Pysyvä työkyvyttömyyseläke myönnetään, jos asiakas on tullut 
kykenemättömäksi tekemään kohtuullisen toimeentulon turvaavaa 
työtä. 60 vuotta täyttäneen, pitkään työssä olleen henkilön 
eläkeoikeutta arvioitaessa painotetaan myös työkyvyttömyyden 
ammatillista luonnetta.

Pysyvä työkyvyttömyys-
eläkemyöntö

HylkäysKuntoutustukimyöntö

17 129

1 167

2 822

21 118
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Nuorille myönnetään yleensä kuntou
tus tuki

Työkyvyttömyyseläke myönnetään nuorissa ikäryhmissä pää sään-
töi sesti määräaikaisena kuntoutustukena. Pysyvien eläkemyön-
töjen osuus on nuorissa eläkkeenhakijoissa kohtalaisen pieni. 
20–34-vuotiaiden ryhmän 4 200 uudesta työkyvyttömyyseläke-
hakemuksesta 55 % annettiin määräaikaisena kuntoutustukena, 
36 % hylättiin ja 9 % päätyi pysyvään myöntöön. Jatkohakemuksia 
oli ikäryhmässä 8 500, joista 89 % päätyi uudestaan määräaikai-
seen kuntoutustukeen ja 7 % pysyvään eläkemyöntöön.  

Nuorten ikäryhmissä poikkeuksen muodostavat 16–19-vuotiaat 
ja osittain myös 20–24-vuotiaat, joilla pysyvien työkyvyttömyys-
eläkkeiden osuus on korkeampi johtuen synnynnäisistä kehitys-
häiriöistä ja -vammoista. 

Vanhemmissa ikäryhmissä pysyvien työkyvyttömyyseläkemyön-
töjen osuudet kasvavat. 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä enää 
13 % työkyvyttömyyseläkkeistä myönnettiin määräaikaisena 
kuntoutustukena.

Kuvio 3. Uudet työkyvyttömyyseläkemyönnöt ikäryhmittäin vuonna 
2016, % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pysyvä työkyvyttömyyseläkeKuntoutustuki

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

25–29

20–24

Alle 20

Ikäryhmä

%



4 (4)PL 450, 00056 Kela | puh. 020 634 1502 | tilastot@kela.fi | www.kela.fi/tilastot

Kela | tilasto- ja tietovarastoryhmä

Mielialahäiriöiden sairausryhmässä yli 
80 % eläkkeistä myönnettiin kuntoutus
tukina

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden sairausryhmässä 
lähes 70 % työkyvyttömyyseläkkeistä alkoi kuntoutustukina. 
Mielialahäiriöiden, skitsofrenioiden sekä neuroottisten ja psyko-
somaattisten häiriöiden ryhmissä yli 80 % eläkkeistä myönnettiin 
kuntoutustukina. Kehitysvammadiagnoosin saaneista 15 % sai 
eläkkeen kuntoutustukena.

Hengityselinten sairausryhmässä suurin osa eläkkeistä (87 %) 
myönnettiin pysyvästi. Myös synnynnäisten epämuodostumien 
sairausryhmässä työkyvyttömyyseläke alkoi yleensä suoraan 
pysyvänä tukena.

Kuvio 4. Uudet työkyvyttömyyseläkemyönnöt sairauspääryhmittäin vuonna 2016, % 
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V Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt
XIX Vammat, myrkytykset 
XI Ruuansulatuselinten sairaudet
XIV Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
III Veren ja verta muodostavien elinten sair.
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
III Kasvaimet
IX Verenkiertoelinten sairaudet
VI Hermoston sairaudet
IV Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet 
VII Silmän ja sen apuelinten sairaudet
VIII Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet
XVII Synnynnäiset epämuodostumat
I Tartunta- ja loistaudit
X Hengityselinten sairaudet


