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Kansaneläkkeiden väheneminen keskeytyi tila-
päisesti vuonna 2008

Vuosina 2001–2007 sekä kansaneläkkeensaajien lukumäärä, 
maksettujen eläkkeiden euromäärä että keskimääräinen kansan-
eläke olivat joka vuosi edellisvuotta pienempiä, lukuun ottamatta 
vuotta 2005 keskimääräisessä eläkkeessä. Saajien lukumäärä ja 
keskimääräinen kansaneläke vähenivät kumpikin 6 prosentilla 
vuoden 2001 lopusta 2007 loppuun. Vuonna 2007 maksettujen 
eläkkeiden euromäärä oli 9,6 prosenttia pienempi kuin vuonna 
2001 (kuvio 1).

Vuonna 2008 kansaneläkkeensaajien lukumäärä kasvoi 5 pro-
senttia, keskimääräinen kansaneläke 6 prosenttia ja maksettujen 
eläkkeiden euromäärä 11 prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvu 
on kuitenkin jo loppunut. Maaliskuussa 2009 saajia oli 2 400 
vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Myös keskieläkkeet ja 
maksettujen eläkkeiden euromäärä kuukaudessa ovat pienene-
mässä.

Kuvio 1. Kansaneläkkeiden reaalimuutos 2001–2008: saajat, maksetut, keski-
määräiset ja täydet eläkkeet
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Vuoden 2008 lopussa kansaneläkettä sai 679 700 henkilöä, 
keskimääräinen kansaneläke oli 289,41 euroa kuukaudessa ja 
vuonna 2008 kansaneläkkeitä maksettiin 558,5 miljoonaa euroa. 
Vuoden 2008 alussa tehdyt parannukset eläkkeisiin palauttivat 
sekä saajien, keskieläkkeen että maksettujen eläkkeiden euro-
määrän suurin piirtein samalle tasolle kuin vuonna 2001, jolloin 
vuoden 1996 kansaneläkeuudistuksen siirtymävaihe päättyi. Täysi 
yksinäiselle henkilölle kalliimmassa kuntaryhmässä maksettava 
eläke sen sijaan suureni tasokorotusten, vuosina 2005, 2006 ja 
2008, ansiosta 2,8 prosenttia tarkastelukaudella. Lainmuutos 
kasvatti vähennetyn eläkkeen saajien lukumäärää lähes 40 000:lla. 
Täyden eläkkeen saajien määrään sillä ei ollut vaikutusta. Määrä 
pieneni koko tarkastelukauden ajan, kaikkiaan lähes viidennek-
sellä (taulukko 1). 

Kansaneläkkeen lajeissa kehitys oli epäyhtenäistä. Varsinaisten 
eli 65 vuoden iässä alkavien vanhuuseläkkeiden lukumäärä 
pieneni joka vuosi, vuotta 2008 lukuun ottamatta, kaikkiaan 5,2 
prosenttia. Muiden eläkkeiden lukumäärä kasvoi, eniten (23,6 %) 
varhennettujen vanhuuseläkkeiden. Työkyvyttömyyseläkkeiden 
ja varhennettujen vanhuuseläkkeiden määrä kasvoi koko ajan, 
työttömyyseläkkeiden vasta vuodesta 2007 alkaen (kuvio 2).

Vuonna 2008 kasvua oli kaikissa eläkelajeissa. Kaikkiaan kan-
saneläkkeensaajia oli vuoden 2008 lopussa 34 600 enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Muutos oli suurin työttömyyseläkkeissä 
(14,2 %) ja pienin varsinaisissa vanhuuseläkkeissä (4,5 %). 

Kuvio 2. Kansaneläkkeensaajien määrän muutos 2001–2008
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Vuosien 2001–2008 kehityksen taustalla on työeläkkeiden 
kattavuuden ja tason parantuminen. Osa selittyy kuitenkin mm. 
väestön ikärakenteen ja työllisyystilanteen muutoksilla. Pääsyy 
vuoden 2008 muutoksiin oli kuitenkin 1.1.2008 voimaan tullut 
uusi lainsäädäntö. 

Lait ja tilastointiperiaatteet muuttuivat
Vuoden 2008 alusta tuli voimaan uusi kansaneläkelaki. Sen 
mukaan eläke-etuuksia ovat kansaneläke, perhe-eläke ja lapsi-
korotus. Tilastoissa näiden lisäksi eläke-etuuksiksi luetaan myös 
rintamasotilaseläkelain mukaiset etuudet.

Lakiuudistuksessa tehtiin useita etuuksien lukumäärään ja suu-
ruuteen vaikuttavia muutoksia. Seuraavassa merkittävimmät:

– Kansaneläke-käsite muuttui. Eläkkeensaajan hoitotuki ja asu-
mistuki eivät enää ole kansaneläkettä. Rintamalisä ja lapsikorotus 
ovat omia etuuslajejaan, eivät enää kansaneläkettä.

– Lesken alkueläke muuttui vakiomääräiseksi. Leskeneläkettä ei 
enää makseta pelkkänä asumistukena.

– Kuntien kalleusluokitus poistui. Saajan asuinkunta ei enää 
vai kuta etuuden suuruuteen, vaan se maksetaan entisen kal-
liim man kuntaryhmän mukaan.

– Kansaneläkkeen alentamisesta laitoshoidon vuoksi luovuttiin.

– Pienimmän maksettavan etuuden rajaa laskettiin.

– Ulkomaalaisilta edellytetty asumisaika Suomessa Kelan eläke-
etuuksien saamiseksi yhtenäistettiin 5 vuodesta 3 vuodeksi 
kansalaisuudesta riippumatta.

– Etuuksien täysiä määriä korotettiin: kansaneläkettä, lesken 
alkueläkettä ja leskeneläkkeen täydennysmäärää 20,5 eurolla, 
lapseneläkkeen täydennysmäärää ja ylimääräistä rintamalisää 
9,2 eurolla kuukaudessa.

Tilastoinnissa käytetty käsitteistö muutettiin uuden lainsäädännön 
mukaiseksi tammikuusta 2008 alkaen. Käsitteestä ”muu kansan-
eläke” eli eläke maksetaan pelkästään kansaneläkkeen lisänä 
(eläkkeensaajan asumistukena, hoitotukena, lapsikorotuksena tai 
rintamalisänä) luovuttiin. Vuoden 2008 alusta Kelan eläke-etuuksia 
ovat: kansaneläke (entinen työeläkevähenteinen kansaneläke), 
perhe-eläke (leskeneläke ja lapseneläke), lapsikorotus ja rintama-
lisät (rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä). Muutos käsitteissä 
on niin suuri, että eläkkeitä kuvaavat aikasarjat katkeavat vuosien 
2007 ja 2008 vaihteessa. Tässä katsauksessa on käytetty uusia 
käsitteitä. Myös aikaa ennen vuotta 2008 kuvaava aineisto on 
muutettu uuden käsitteistön mukaiseksi.
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Keskimääräinen etuus sisältää vain kyseisen etuuden rahamäärän, 
ei muita saajalle maksettavia etuuksia. Esimerkiksi keskimääräinen 
vanhuuseläke sisältää vain saajan kansaneläkkeen, ei hänelle 
mahdollisesti maksettavia rintamalisiä, lapsikorotuksia eikä 
eläkkeensaajan hoitotukia ja asumistukia.

 Lukumäärä   Muutosprosentti

 2001 2007 2008 2001– 2007– 2001–
    2007 2008 2008

Kaikki eläke-etuudet .. .. 741 413
Kaikki kansaneläkkeet 682 611 645 054 679 654 –5,5 5,4 –0,4
 Täydet eläkkeet 111 096 92 403 91 356 –16,8 –1,1 –17,8
 Vähennetyt eläkkeet 571 515 552 651 588 298 –3,3 6,4 2,9
   Varsinaiset vanhuuseläkkeet 486 094 441 033 460 877 –9,3 4,5 –5,2
   Varhennetut vanhuuseläkkeet 22 529 25 416 27 851 12,8 9,6 23,6
   Työkyvyttömyyseläkkeet 150 131 157 417 166 735 4,9 5,9 11,1
   Työttömyyseläkkeet 23 857 21 188 24 191 –11,2 14,2 1,4
Leskeneläkkeet 10 150 7 806 7 568 –23,1 –3,0 –25,4
Lapseneläkkeet 25 883 22 972 22 400 –11,2 –2,5 –13,5
Lapsikorotuksensaajat 6 905 13 639 13 700 97,5 0,5 98,4
Rintamalisät 136 230 75 696 67 482 –44,4 –10,9 –50,5

Taulukko 1. Kelan eläke-etuudensaajat vuosien 2001, 2007 ja 2008 lopussa

Kelan eläke-etuutta sai vuoden 2008 lopussa 741 400 henkilöä. 
Heistä yli 90 prosentilla oli kansaneläke, 1 prosentilla leskeneläke, 
3 prosentilla lapseneläke, 2 prosentilla lapsikorotus ja 9 prosen-
tilla rintamalisä.  Kahdella kolmesta kansaneläkkeensaajasta oli 
varsinainen vanhuuseläke ja neljäsosalla työkyvyttömyyseläke. 

Vuoden 2008 alun lainmuutos ei vaikuttanut muiden eläke-etuuk-
sien saajien lukumääriin, lesken ja lapseneläkkeen euromääriin 
kylläkin. Lesken- ja lapseneläkkeiden ja rintamalisien lukumäärä 
on pienentynyt koko tarkastelukauden ajan. Puolet rintamalisän-
saajista on kuollut tänä aikana. Lapsikorotuksensaajien määrän 
kasvu selittyy vuoden 2002 alun lainmuutoksella, jonka perus-
teella alettiin taas myöntää lapsikorotuksia vuosien 1996–2001 
keskeytyksen jälkeen, nyt myös muille eläkkeensaajille kuin 
kansaneläkkeensaajille.

Täyteen kansaneläkkeeseen 3,8–8,6 pro-
sentin korotus 
Täyttä kansaneläkettä korotettiin 20,5 eurolla 1.1.2008. Korotus 
oli yhtä suuri yksinäisillä ja naimisissa olevilla. Halvemman 
kuntaryhmän poistuminen noin kaksinkertaisti siellä asuvien 
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korotuksen. Prosentuaalisesti suurin (8,6 %) korotus oli naimisissa 
olevilla halvemmassa kuntaryhmässä (taulukko 2).

Eläkkeet olivat suurimmillaan (kansaneläke 308,9 ja leskeneläke 
171,8 e/kk) tammikuussa 2008 heti lainmuutoksen ja 1.1.2008 
tehdyn 2,5 prosentin indeksikorotuksen jälkeen. Kasvua oli vuoden 
2007 joulukuusta 2,1–35,1 euroa (3,0–12,8 %) eläkelajista riippu-
en. Leskeneläkkeiden ja varsinkin lapseneläkkeiden kansaneläk-
keitä pienempi muutoksen selityksenä on, että kalleusluokituksen 
muutos ei vaikuttanut niihin ja että osassa eläkkeitä on vain 
perusmäärä, johon ei tehty tasokorotusta (taulukko 3).

Lainmuutos toi suurelle joukolle ihmisiä oikeuden eläkkeeseen, 
yleensä varsin pieneen. Eläkettä piti kuitenkin hakea. Jo eläkettä 
saaville korotukset tehtiin hakemuksetta. Uusien eläkkeiden 
myöntäminen vuoden mittaan näkyi keskieläkkeen pienenemisenä, 
erityisesti kansaneläkkeissä.

 Täysi kansaneläke, e/kk (vuoden 2008 rahana)

 Yksinäinen henkilö  Naimisissa oleva

 Kalliimpi Halvempi Kalliimpi Halvempi
 kuntaryhmä kuntaryhmä kuntaryhmä kuntaryhmä

Vuosi 2007 538,0 516,1 474,9 456,2
Vuosi 2008 558,5 558,5 495,4 495,4
Muutos, euroa 20,5 42,4 20,5 39,1
Muutos, % 3,8 8,2 4,3 8,6

Taulukko 2. Täyden kansaneläkkeen määrän muutos vuonna 2008

 Keskimääräinen eläke, e/kk Muutos
 (vuoden 2008 rahana)  
    Joulukuu–  Joulukuu–
 2007 2008  2008 tammikuu  joulukuu
 Joulukuu Tammikuu Joulukuu Euroa % Euroa %

Kaikki kansaneläkkeet 273,8 308,9 289,4 35,1 12,8 15,6 5,7
   Miehet 274,6 310,3 290,4 35,7 13,0 15,8 5,7
   Naiset 273,4 308,2 288,9 34,8 12,7 15,5 5,7
   Yksinäiset henkilöt 304,2 342,6 326,8 38,4 12,6 22,5 7,4
   Naimisissa olevat 224,0 253,9 231,6 29,9 13,4 7,6 3,4
   Kalliimpi kuntaryhmä 278,4 308,9 289,4 30,6 11,0 11,1 4,0
   Halvempi kuntaryhmä 272,2 308,9 289,4 36,7 13,5 17,2 6,3
Leskeneläkkeet 156,8 171,6 167,2 14,8 9,4 10,4 6,6
Lapseneläkkeet 69,9 72,0 72,3 2,1 3,0 2,4 3,4

Taulukko 3. Keskimääräisen eläkkeen muutos vuonna 2008




