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Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö työeläkeyhtiöiden hakemista muutoksista työntekijän 
eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen vuoden 2023 vakuutusmaksua koskeviin laskuperusteisiin 

Työeläkeyhtiöiden hakemus 

Työeläkeyhtiöt ovat 14.10.2022 hakeneet muutoksia työntekijän eläkelain 
(TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteisiin. Muutokset on kuvattu 
tarkemmin hakemuksen perusteluissa. Merkittävimmät muutokset ovat seu-
raavat. 
 
Perustemuutosten arvioidaan johtavan vuonna 2023 palkkoihin suhteutet-
tuna keskimäärin 24,84 prosentin maksutasoon. Maksu sisältää vuoden 2020 
koronapandemiasta johtuvan alennuksen takaisinmaksua 0,44 prosenttia pal-
koista. 
 
Seuraavassa taulukossa arvioitu maksu on eriteltynä vuosilta 2022 ja 2023. 
 
 2022 2023 

Vanhuuseläke 3,58 % 3,60 % 

Työkyvyttömyyseläke 1,05 % 0,90 % 
Tasaus ilman takaisinmaksua 19,92 % 20,13 % 
Alennuksen takaisinmaksu 0,45 % 0,44 % 
Maksutappio ja lakisääteiset 0,14 % 0,12 % 

Yhteensä 25,14 % 25,19 % 
Hoitokustannus 0,51 % 0,25 % 
Hyvitykset -0,8 % -0,6 % 

Perittävä maksu 24,85 % 24,84 % 
 
Taulukon muihin osiin sisältyy maksun hoitokustannusosa. Yhtiökohtainen 
hoitokustannusosa tulee käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 2023. Se on 
keskimäärin arviolta 0,25 prosenttiyksikköä. Vuonna 2022 maksun hoitokus-
tannusosa oli ylijäämäinen ja suuruudeltaan keskimäärin 0,5 prosenttiyksik-
köä. Ylijäämän palautus sisältyy vuoden 2023 asiakashyvityksiin. 
 
Tasausvastuulle on asetettu minimimäärä. Tasausvastuun tulee olla vähin-
tään 20 prosenttia seuraavan vuoden tasauseläkemenosta. Haetussa mak-
sussa tasausvastuun arvioidaan olevan vuoden 2023 lopussa perusoletuksilla 
81 prosenttia ja pessimistillä oletuksilla 66 prosenttia seuraavan vuoden ta-
sauseläkemenosta. 
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Työnantajille kohdistettu korona-alennuksen määrä oli vuonna 2020 yh-
teensä reilut 1 miljardia euroa. Alennus maksetaan takaisin vuosina 2022 – 
2025. Hakemuksen mukainen 0,44 prosenttiyksikön taso vuosina 2023 – 2025 
riittää arviolta kuolettamaan jäljellä olevan takaisinmaksun määrän. 
 
Sopimustyönantajan alentamaton perusmaksu on hakemuksessa 25,3 pro-
senttiyksikköä. Perusmaksuun ei sisälly maksun hoitokustannusosaa eikä 
mahdollisia asiakashyvityksiä tai maksutappio-osan alennusta. Tilapäisen 
työnantajan maksu on hakemuksessa 26,2 prosenttiyksikköä. 
 
Työntekijän maksunosuuteen ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaiseen maksuun 
ei tulisi muutoksia. Työntekijän maksuosuus olisi vuonna 2023 

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

• 8,65 prosenttiyksikköä 53 - 62 -vuotiailla. 
YEL-maksu olisi ilman aloittavan yrittäjän alennusta vuonna 2023 

• 24,1 prosenttiyksikköä alle 53 -vuotiailla ja yli 62 -vuotiailla, 

• 25,6 prosenttiyksikköä 53 - 62 -vuotiailla. 

Lausunto 

Eläketurvakeskuksella ei ole huomautettavaa perustehakemukseen. 
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