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Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö työeläkeyhtiöiden hakemista muutoksista työntekijän 
eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen vuoden 2021 vakuutusmaksua koskeviin laskuperusteisiin 

Hakemus 

Työeläkeyhtiöt ovat 9.10.2020 hakeneet muutoksia työntekijän eläkelain 
(TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteisiin. Muutokset on kuvattu 
tarkemmin hakemuksen perusteluissa. Merkittävimmät muutokset ovat seu-
raavat. 
 
Perustemuutosten arvioidaan johtavan vuonna 2021 palkkoihin suhteutet-
tuna keskimäärin 24,4 prosentin maksutasoon. Seuraavassa taulukossa arvi-
oitu taso on eritelty maksun osien mukaan vuosille 2020 ja 2021. Vuosi 2020 
on esitetty kahdessa osassa 1.5.2020 alkaneen alennuksen takia. 
 
 1.-.4.2020 5.-12.2020 2021 
Vanhuuseläke 3,5 % 3,5 % 3,5 % 
Työkyvyttömyyseläke 1,0 % 1,0 % 1,2 % 
Tasausosa 19,9 % 17,3 % 19,1 % 
Muut osat 0,7 % 0,7 % 0,8 % 
Hyvitykset -0,7 % -0,7 % -0,2 % 

Yhteensä 24,4 % 21,8 % 24,4 % 
 
Tasausvastuun yhteismäärän tulee olla vähintään 20 prosentti seuraavan vuo-
den tasauseläkemenosta. Haetussa maksussa yhteismäärän arvioidaan olevan 
vuoden 2021 lopussa perusoletuksilla noin 61 prosenttia ja pessimistillä ole-
tuksilla noin 60 prosenttia seuraavan vuoden tasauseläkemenosta. 
 
Työeläkeyhtiöt jakavat asiakashyvityksiä edellisenä vuonna tehdyn hyvityssiir-
ron mukaan. Vuonna 2020 hyvityssiirtoa rajoitettiin kolmasosaan maksimi-
määrästä maksun alennuksen vuoksi. Hyvitykset jäävät siten vuonna 2021 
aiempia vuosia alemmalle tasolle. Lisäksi työkyvyttömyysosa ja maksun muut 
osat nousevat hakemuksessa edelliseen vuoteen verrattuna, joten tasausosa 
jäisi 0,8 prosenttiyksikkö vuoden 2020 alun tasoa alemmaksi. 
 
Hakemuksessa tarkennetaan työnantajan maksuluokkaan vaikuttavien ta-
pauksien määrittelyä. Uusi eläke poistettaisiin riskisuhteen laskennasta, jos 
sitä ei ole alettu maksaa seuraavan vuoden loppuun mennessä esim. kuole-
man vuoksi tai jos uusi eläke on myönnetty potilasvakuutuksen perusteella. 
Jälkimmäinen tarkennus johtuu potilasvakuutuslain muutoksesta. 
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Maksun hoitokustannusosa haetaan voimaan vain vuodeksi 2021. Työeläke-
yhtiöt ovat selvittäneet vaihtoehtoja hoitokustannusosan kehittämiseen ja 
yhtiöillä on yhteinen näkemys tulevien vuosien muutosten kokonaisuudesta. 
Selvitystyö jatkuu vuoden 2021 alkupuolella. 
 
Työntekijän maksunosuus ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen maksu säilyisi-
vät saman suuruisina. Työntekijän maksuosuus olisi vuonna 2021 

• 7,15 prosenttiyksikköä alle 53 -vuotiailla ja yli 62 -vuotiailla, 

• 8,65 prosenttiyksikköä 53 - 62 -vuotiailla. 
YEL-maksu olisi ilman aloittavan yrittäjän alennusta vuonna 2021 

• 24,10 prosenttiyksikköä alle 53 -vuotiailla ja yli 62 -vuotiailla, 

• 25,60 prosenttiyksikköä 53 - 62 -vuotiailla. 

Lausunto 

Eläketurvakeskuksella ei ole huomautettavaa perustehakemukseen. Eläketur-
vakeskus kannattaa maksun hoitokustannusosan kehittämistä. 
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