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Kokonaiseläke 2021

Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja  
verotuksen määräytymiseen

Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien sekä eläkkeiden verotuksen määräytyminen vai-
kuttavat kaikki osaltaan eläkkeensaajan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsaus 
kokoaa yhteen näiden tekijöiden määräytymisen vuonna 2021. Esimerkkitaulukot ker-
tovat, miten kokonaisnettoeläke muodostuu eri tulotasoilla. Verotusta on tarkasteltu 
myös yleisemmin ja vertailtu eläkkeensaajan ja palkansaajan vero- ja maksurasitetta 
eri tulotasoilla. 

Vuoden 2021 alussa kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrää korotettiin kansan-
eläkeindeksin mukaisesti 0,4 prosenttia. Yksin asuvan henkilön kansaneläkkeen täy-
si määrä vuonna 2021 on 665,29 euroa kuukaudessa ja avo- tai avioliitossa asuvan 
593,97 euroa kuukaudessa. Takuueläkkeen kanssa vähimmäiseläkkeen määräksi 
muodostuu 837,59 euroa kuukaudessa niin yksin kuin puolison kanssa asuvalle. 

Työeläkkeet nousivat työeläkeindeksin mukaisesti 0,5 prosenttia vuoden 2021 alus-
sa. Palkkakerroin, jolla muun muassa tarkistetaan työansiot eläkettä määrättäessä, 
nousi 1,3 prosenttia. 



2
  
Kokonaiseläke 2021

Vuonna 2021 työeläkkeen alimpaan vanhuuseläkeikään tulevat vuonna 1957 huhti-
kuusta joulukuuhun syntyneet (vanhuuseläkeikä 63 vuotta ja 9 kuukautta). Alkavat 
työeläkkeet tarkistetaan elinaikakertoimella. Vuodelle 2021 laskettu elinaikakerroin, 
joka koskee vuonna 1959 syntyneiden vanhuuseläkkeitä tai vuonna 2021 ennen alin-
ta vanhuuseläkeikää alkavia eläkkeitä, on 0,94984. Se pienentää kuukausieläkettä 
noin 5,0 prosenttia. 

Vuonna 2021 ansiotuloverotusta keventävät hieman perusvähennyksen, työtulovä-
hennyksen sekä kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korotukset. Perusvähen-
nyksen muutos vaikuttaa sekä eläkkeen- että palkansaajan verotukseen. Työtulovä-
hennyksen muutos vaikuttaa palkansaajan verotukseen. 

Vuonna 2021 kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen täysi määrä nousee 40 eu-
rolla 9 270 euroon. Valtionverotuksen eläketulovähennyksen täysi määrä laskee edel-
lisvuoden 11 540 eurosta 11 150 euroon.

Valtion tuloveroasteikon tulorajoihin tehdään arvioitua ansiokehitystä vastaava 
2,5 prosentin tarkistus. Vuonna 2013 tuloveroasteikkoon lisätty ylin tuloluokka, niin 
sanottu solidaarisuusvero, pysyy voimassa vuonna 2021. Hallitusohjelman mukaan 
voimassaolo jatkuu hallituskauden loppuun. 

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2021 on 20,02 (edellisvuonna 19,97). 
Yleisradioveroa maksetaan 2,5 prosenttia 14 000 euroa ylittävästä vuositulosta. Enim-
mäismäärä on 163 euroa. 

Vuonna 2021 työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 17–52-vuotiaalla sekä 
63–67-vuotiaalla 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiaalla 8,65 prosenttia (edellisvuon-
na samalla tasolla). Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu nousi viime vuoden 
1,25 prosentista 1,4 prosenttiin. 

Palkansaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on edelleen 0,68 prosenttia 
vuonna 2021. Vuosina 2017–2019 palkansaajan sairaanhoitomaksua ei maksettu. 
Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksumaksu on myös edelleen 1,65 pro-
senttia. Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on palkansaajilla 1,36 prosenttia, jos 
vuositulot ovat vähintään 14 766 euroa. Edellisvuonna päivärahamaksu oli 1,18 pro-
senttia, jos tulot ylittivät 14 574 euroa. 

Eläke- ja palkkatulojen vero- ja maksuprosentin muutokset edellisvuodesta ovat pie-
niä. Kun verrataan saman tulon veroprosenttiin viime vuonna keskimääräisellä kun-
nallisverolla, eläkkeensaajan veroprosentti laskee hieman.

Pelkkää Kelan eläkettä saavalla nettoeläke nousee viime vuodesta 0,4 prosenttia. Tu-
lotasolla, jolla kansaneläkettä ei ole enää maksussa, nettoeläke nousee 0,4–0,8 pro-
senttia. Kun inflaation oletetaan olevan 1,0 prosenttia vuonna 2021, eläkkeet hieman 
laskevat reaalisesti. 
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Potilasvakuutuksen korvausjärjestelmä palautettiin korvauksen saajan näkökulmasta 
toissijaiseksi työeläkkeisiin nähden 1.1.2021 alkaen. Työeläkejärjestelmä maksaa ai-
na eläkkeet täysimääräisesti eläkkeensaajalle, mutta eläkelaitoksella on oikeus saada 
maksamansa työkyvyttömyyseläke ja kuntoutusetuus takaisin Potilasvakuutuskeskuk-
selta ja potilasvakuutuksesta korvataan vain työeläkkeen yli menevä osuus. 
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