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Perusperiaatteet toimivat hyvän eläketurvan perustana

Riittävä eläketurva

• Kansaneläke turvaa minimin ja työeläke kohtuullisen 
toimeentulon suhteessa työtuloihin.

• Työeläke kertyy automaattisesti ja kattavasti koko työuran 
ajalta.

• Toimeentulo turvataan vanhuuden, työkyvyttömyyden ja 
perheenhuoltajan kuoleman varalta.

• Ansaittu eläke kulkee mukana työuralla ja säilyttää arvonsa 
eläkkeellä ollessa.

Kestävä rahoitus

• Rahoitusvastuu on pääosin työnantajilla ja työntekijöillä. 

• Työeläkerahastot ovat osa rahoitusta. 

Toimeenpano

• Toimeenpano ja eläkevarojen hoito on hajautettu usealle 
toimijalle.



Työeläkkeiden tasapaino etuuksien ja rahoituksen välillä
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Keskimääräinen kokonaiseläke vuonna 2021 oli 1 784 €/kk

27.4.20225 Lähde: Eläketurvakeskus 2022
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Kaksi erilaista suhtautumista kestävyyteen

Runsaudensarvi Eläkepommi räjähti

Lähde: Pixabay.com free pictures 2021



Mitkä tekijät vaikuttavat työeläkkeiden rahoitukseen

Väestö Talouskehitys
Rahastojen 

tuotto
Työllisyys ja 

palkat
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Aikajänne on vuosikymmenten mittainen



Eläkemaksutason (TyEL) ennakoitu kehitys
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19.3.2019 Lähde: Heikki Tikanmäki /Eläketurvakeskus
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Erotus katetaan 

sijoitusten tuotoilla



Mitkä tekijät vaikuttavat työeläkkeiden tasoon?

Eliniän 
kehittyminen

Karttuma-
säännöt

Työkyvyn 
kehittyminen

Työllisyys, 
palkat, 

indeksointi 
(indeksi)
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Nykyisen tasoisiin eläkkeisiin tarvitaan jatkossa pidempi työura



Keskieläkkeen ennakoitu kehitys suhteessa keskiansioon
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Lähde: Lähde: Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2019. 

Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2019



Työeläkejärjestelmä on vakaa, mutta väestömuutos haastaa 

pitkällä aikavälillä

• Eläkepommi ei ole räjähtänyt, koska sitä on purettu eläkeuudistuksilla. 

• Viimeaikaiset kriisit eivät ole horjuttaneet työeläkemallia. 

• Suomen eläkejärjestelmä on todettu kattavaksi ja vakaaksi kansainvälisissä 

arvioissa (esim. Andersen 2021). 

• Seuraava työeläkkeiden rahoituksen tarkastelupiste on syksyllä 2022 

Eläketurvakeskuksen laskelmien pohjalta.

• Eläkeiät nousevat, mikä korostaa työkyvyn merkitystä.
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KIITOS!

Nimi

etunimi.sukunimi@tela.fi



Työeläke on tärkein toimeentulon lähde eläkkeellä 
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