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Kokonaiseläke 2020
Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja
verotuksen määräytymiseen

Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien sekä eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan eläkkeensaajan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsaus
kokoaa yhteen näiden tekijöiden määräytymisen vuonna 2020. Esimerkkitaulukot kertovat, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Verotusta on tarkasteltu
myös yleisemmin ja vertailtu eläkkeensaajan ja palkansaajan vero- ja maksurasitetta
eri tulotasoilla.
Vuoden 2020 alussa kansaneläkkeen täyttä määrää korotettiin 34 eurolla ja takuu
eläkkeen täyttä määrää 50 eurolla. Indeksitarkistus sisältyi näihin määriin. Yksin asuvan henkilön kansaneläkkeen täysi määrä vuonna 2020 on 662,86 euroa kuukaudessa ja avo- tai avioliitossa asuvan 591,79 euroa kuukaudessa. Takuueläkkeen kanssa
vähimmäiseläkkeen määräksi muodostuu 834,52 euroa kuukaudessa niin yksin kuin
puolison kanssa asuvalle. Eläkkeensaajan asumistukea muutettiin siten, että kansaneläkejärjestelmän eläkkeiden korotukset eivät leikkaudu asumistuen pienenemisen
seurauksena.
Työeläkkeet nousivat työeläkeindeksin mukaisesti 1,23 prosenttia vuoden 2020 alussa. Palkkakerroin, jolla muun muassa tarkistetaan työansiot eläkettä määrättäessä,
nousi 2,04 prosenttia.
Vuonna 2020 työeläkkeen alimpaan vanhuuseläkeikään tulee vuonna 1956 syntyneitä (vanhuuseläkeikä 63 vuotta ja 6 kuukautta) ja 1957 syntyneitä (vanhuuseläkeikä 63 vuotta ja 9 kuukautta). Alkavat työeläkkeet tarkistetaan elinaikakertoimella.
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Vuodelle 2020 laskettu elinaikakerroin, joka koskee vuonna 1958 syntyneiden vanhuuseläkkeitä tai vuonna 2020 ennen alinta vanhuuseläkeikää alkavia eläkkeitä, on
0,95404. Se pienentää kuukausieläkettä 4,6 prosenttia.
Vuonna 2020 ansiotuloverotusta keventävät hieman perusvähennyksen, työtulovähennyksen sekä kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korotukset. Perusvähennyksen muutos vaikuttaa sekä eläkkeen- että palkansaajan verotukseen. Työtulovähennyksen muutos vaikuttaa palkansaajan verotukseen.
Eläketulovähennysten muutoksissa vuonna 2020 on otettu huomioon kansaneläkkeen täyden määrän tasokorotukset siten, että ne eivät vaikuta eläketulovähennysten
määrään. Vuonna 2020 kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen täysi määrä nousee 180 eurolla 9 230 euroon. Valtionverotuksen eläketulovähennyksen täysi määrä
alenee edellisvuoden 11 590 eurosta 11 540 euroon.
Valtion tuloveroasteikon tulorajoihin tehdään arvioitua ansiokehitystä vastaava
3,1 prosentin tarkistus. Vuonna 2013 tuloveroasteikkoon lisätty ylin tuloluokka, niin
sanottu solidaarisuusvero, pysyy voimassa vuonna 2020. Hallitusohjelman mukaan
voimassaolo jatkuu hallituskauden loppuun.
Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2020 on 19,97 (edellisvuonna 19,88).
Yleisradioveroa maksetaan 2,5 prosenttia 14 000 euroa ylittävästä vuositulosta. Enimmäismäärä on 163 euroa.
Vuonna 2020 työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 17–52-vuotiaalla sekä
63–67-vuotiaalla 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiaalla 8,65 prosenttia (edellisvuonna
6,75 ja 8,25 %). Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu laski viime vuoden 1,5 prosentista 1,25 prosenttiin.
Palkansaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 0,68 prosenttia vuonna 2020. Vuosina 2017–2019 palkansaajan sairaanhoitomaksua ei maksettu. Eläkeja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksumaksu on 1,65 prosenttia (edellisvuonna 1,61 prosenttia). Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on palkansaajilla 1,18 prosenttia, jos vuositulot ovat vähintään 14 574 euroa. Edellisvuonna päivärahamaksu
oli 1,54 prosenttia, jos tulot ylittivät 14 282 euroa.
Eläke- ja palkkatulojen vero- ja maksuprosentin muutokset edellisvuodesta ovat pieniä. Kun verrataan saman tulon veroprosenttiin viime vuonna keskimääräisellä kunnallisverolla, eläkkeensaajan veroprosentti alenee hieman erityisesti matalammilla tulotasoilla. Eniten verotus alenee noin 1 000–1 500 euron kuukausieläkkeellä (0,6–
1,1 prosenttiyksikköä).
Pelkkää Kelan eläkettä saavalla nettoeläke nousee viime vuodesta 6,4 prosenttia kansan- ja takuueläkkeen tasokorotusten seurauksena. Tulotasolla, jolla kansaneläkettä ei ole enää maksussa, nettoeläke nousee 1,3–1,8 prosenttia. Kun inflaation oletetaan olevan 1,2 prosenttia vuonna 2020, nousee takuueläkettä saavan eläke reaalisesti noin viisi prosenttia. Yli tuhannen euron nettoeläkkeet nousevat suurin piirtein
vastaavasti kuin hinnat, jolloin eläkkeen ostovoima pysyy samalla tasolla kuin edellisvuonna tai paranee vain hieman.
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