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Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen 
vuonna 2016. Esimerkkitaulukoiden avulla on esitetty, miten kokonaisnettoeläke muodos-
tuu eri tulotasoilla. Katsauksessa on tarkasteltu työeläkkeen, kansaneläkkeen ja sen lisien 
sekä takuueläkkeen määräytymistä ja eläkkeiden verotusta kyseisenä vuonna. Eläkkeiden 
verotuksen yhteydessä on tarkasteltu verotusta myös yleisemmin ja vertailtu eläkkeensaajien 
vero- ja maksurasitetta eri tulotasoilla palkansaajien vastaavaan.

Vuoden 2016 alussa kansaneläkeindeksi laskee 0,4 prosenttia edellisvuodesta. Yksin asuvan 
henkilön kansaneläkkeen täysi määrä vuonna 2016 on 634,30 euroa kuukaudessa ja avo- tai 
avioliitossa asuvan 562,62 euroa kuukaudessa. Takuueläkkeeseen tehdään tasokorotus ja 
täyden takuueläkkeen määrä nousee 20,28 euroa viime vuodesta. Takuueläkkeen kanssa 
vähimmäiseläkkeen määräksi muodostuu 766,85 euroa kuukaudessa niin yksin kuin puo-
lison kanssa asuvalle.

Työeläkeindeksi pysyy vuonna 2016 viime vuoden tasolla, joten työeläkkeet eivät muutu. 
Palkkakerroin, jolla muun muassa tarkistetaan työansiot eläkettä määrättäessä, nousee 
0,73 prosenttia.

Alkavat työeläkkeet tarkistetaan elinaikakertoimella, joka vuonna 2016 on 62 vuotta täyt-
täville eli vuonna 1954 syntyneille 0,96800.

Vuonna 2016 valtion tuloveroasteikkoa lievennetään tekemällä tulorajoihin noin 1,2 prosentin 
tarkistus. Suurten ansiotulojen verotus kiristyy, kun ylimmän tuloluokan alaraja laskee 90 
000 eurosta 72 300 euroon, jolloin kaksi ylintä tuloluokkaa yhdistyvät. Valtionverotuksen 
työtulovähennyksen sekä kunnallisverotuksen perusvähennyksen kasvattamisella kevenne-
tään erityisesti keski- ja pienituloisten verotusta. Työtulovähennys vaikuttaa palkansaajan 
verotukseen, kun taas perusvähennys keventää niin palkan- kuin eläkkeensaajankin verotusta.



Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2016 on 19,87 (edellisvuonna 19,84). Yleis-
radioveroa maksetaan edelleen 0,68 prosenttia ja veron enimmäismäärä pysyy 143 eurossa, 
mutta alimman maksettavan veron määrä nousee 51 eurosta 70 euroon. Eläkkeensaajalla 
tämä tarkoittaa, että yleisradioveroa maksetaan noin 860 euron kuukausieläkkeestä alkaen, 
kun viime vuonna sitä maksettiin jo 625 euron eläkkeestä.

Vuonna 2016 palkansaajan työeläkemaksut pysyvät vuoden 2015 tasolla. Alle 53-vuotiaan 
maksu on 5,7 prosenttia ja 53–67-vuotiaan maksu 7,2 prosenttia. Palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksu nousee viime vuoden 0,65 prosentista 1,15 prosenttiin. Sairausvakuutuksen 
sairaanhoitomaksu laskee 0,02 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja on palkansaajalla 1,30 
prosenttia ja eläkkeensaajalla 1,47 prosenttia. Palkansaajan maksama sairaus vakuutuksen 
päivärahamaksu nousee 0,82 prosenttiin (viime vuonna 0,78 prosenttia).

Edellisvuoteen verrattuna eläkkeensaajan vero- ja maksuprosentissa ei ole juuri muutosta, 
kun verrataan saman tulon veroprosenttiin viime vuonna ja kunnallisverot ovat keskimää-
räiset. Kun myöskään indeksit eivät korota eläkkeitä, nettoeläkkeissä ei ole suuria muutoksia 
vuonna 2016. Takuueläkkeen tasokorotuksen ja yleisradioveron muutoksen seurauksena 
pelkkää kansaneläkejärjestelmän eläkettä saavan nettoeläke nousee reilut kolme prosenttia.

Merimieseläkejärjestelmän uudistus tulee voimaan vuoden 2016 alusta. Jatkossa merimiesten 
eläke-etuudet ja niiden rahoitus vastaavat nykyistä enemmän yleistä työeläkejärjestelmää. 
Myös merimiesten verotukseen tulee muutoksia.

Eduskunta hyväksyi marraskuussa 2015 esityksen työeläkelakien muuttamisesta. Muutokset 
tulevat voimaan vuoden 2017 alusta. Uudistus nostaa vanhuuseläkkeen alaikärajaa asteit-
tain, muuttaa eläkkeen karttumista ja tuo uusiksi eläkelajeiksi työuraeläkkeen ja osittaisen 
varhennetun vanhuuseläkkeen.
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