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Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö työeläkeyhtiöiden hakemista muutoksista työntekijän 
eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen vuoden 2022 vakuutusmaksua koskeviin laskuperusteisiin 

Hakemus 

Työeläkeyhtiöt ovat 18.10.2020 hakeneet muutoksia työntekijän eläkelain 
(TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteisiin. Muutokset on kuvattu 
tarkemmin hakemuksen perusteluissa. Merkittävimmät muutokset ovat seu-
raavat. 
 
Perustemuutosten arvioidaan johtavan vuonna 2022 palkkoihin suhteutet-
tuna keskimäärin 24,85 prosentin maksutasoon. Maksu sisältää vuoden 2020 
koronapandemiasta johtuvan alennuksen takaisimaksua 0,45 prosenttia pal-
koista. 
 
Seuraavassa taulukossa arvioitu maksu on eritelty osien mukaan vuosille 2021 
ja 2022. Korona-alennuksen takaisinmaksu sisältyy maksun tasausosaan. 
 2021 2022 
Vanhuuseläke 3,5 % 3,6 % 
Työkyvyttömyyseläke 1,2 % 1,1 % 
Tasausosa 19,1 % 20,35 % 
Muut osat 0,8 % 0,6 % 
Hyvitykset -0,2 % -0,8 % 

Yhteensä 24,4 % 24,85 % 
 
Maksun tasausosan arvioidaan nousevan reilut 1,2 prosenttiyksikköä. Tämä 
on seurausta sekä korona-alennuksen takaisinmaksusta että maksun muiden 
osien muutoksista. 

• Vanhuuseläkeosa nousee ikärakenteen muuttuessa. 

• Työkyvyttömyysosa laskee reilut 0,1 prosenttiyksikköä sekä menota-
son alentuman että yleisperusteisiin tehtävän pääoma-arvomuutok-
sen myötä. Työkyvyttömyysliikkeen arvioidaan olevan ylijäämäinen 
vuosina 2021 – 2022. Työkyvyttömyysliikkeen kumulatiivista tulosta 
tarkkaillaan ja tarvittaessa otetaan huomioon tulevien vuosien mak-
sun työkyvyttömyysosan määrityksessä. 

• Maksun muut osat laskevat vajaat 0,2 prosenttiyksikköä. Alenemaa on 
tasaisesti kaikissa osissa. 

• Asiakashyvityksien arvioidaan olevan 0,8 prosenttiyksikköä. Vuoden 
2021 asiakashyvityksiä rajattiin korona-alennuksen yhteydessä kol-
masosaan. 
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Tasausvastuulle on asetettu minimimäärä. Tasausvastuun tulee olla vähin-
tään 20 prosentti seuraavan vuoden tasauseläkemenosta. Haetussa maksussa 
tasausvastuun arvioidaan olevan vuoden 2022 lopussa perusoletuksilla 72 
prosenttia ja pessimistillä oletuksilla 67 prosenttia seuraavan vuoden tasaus-
eläkemenosta. 
 
Korona-alennuksen määrä oli vuonna 2020 STM:n 4.10.2021 annetun asetuk-
sen mukaan 1,075 miljardia euroa. Alennus maksetaan takaisin tasaisesti vuo-
sina 2022 – 2025. Hakemuksen mukainen 0,45 prosenttiyksikön vuosittainen 
takaisinmaksu riittää arviolta tähän. 
 
Maksun hoitokustannusosalle on valmistella muutoksia, joiden tarkoituksena 
on siirtyä yhtiökohtaisiin hoitokustannusperusteisiin. Maksun hoitokustan-
nusosa haetaan tästä syystä voimaan vain vuodeksi 2022. 
 
Työntekijän maksunosuuteen ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaiseen maksuun 
ei tulisi muutoksia. Korona-alennuksen takaisimaksu vaikuttaa vain työnanta-
jien maksuosuuksiin. Työntekijän maksuosuus olisi vuonna 2022 

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

• 8,65 prosenttiyksikköä 53 - 62 -vuotiailla. 
YEL-maksu olisi ilman aloittavan yrittäjän alennusta vuonna 2022 

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

• 25,60 prosenttiyksikköä 53 - 62 -vuotiailla. 

Lausunto 

Eläketurvakeskuksella ei ole huomautettavaa perustehakemukseen. 
 
 
Eläketurvakeskus 
 
 
Mikko Kautto  Jaakko Aho 


