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Lakisääteiset eläkkeet – 
pitkän aikavälin laskelmat 2022

Raportissa esitetään Eläketurvakeskuksen vuoden 2022 pitkän aikavälin laskelmat 
lakisääteisten eläkemenojen ja etuustason kehityksestä. Raportti sisältää myös 
työeläkkeiden rahoituslaskelmia, joiden keskeisimpiä tuloksia ovat TyEL-maksun ja 
-varojen kehitys vuosille 2022–2090.

Laskelmissa käytettävä kuolevuusennuste perustuu Tilastokeskuksen vuoden 
2021 väestöennusteeseen. Käyttämässämme väestöennusteessa on otettu lisäksi 
huomioon vuoden 2021 ja vuoden 2022 alun poikkeuksellisen korkea kuolevuus. 
Väestöennustetta on myös jatkettu vuosille 2071–2090. Ennusteen mukaan Suomen 
väestö kasvaa 2030-luvun puoliväliin saakka, minkä jälkeen se alkaa vähentyä. 
Vuoden 2021 lopussa väestön määrä oli 5,55 miljoonaa. Väestömäärän arvioidaan 
olevan 5,1 miljoonaa vuonna 2090. Vaikka väestö vähenee, 65 vuotta täyttäneiden 
määrä kasvaa vuoteen 2080 asti. Työikäisten ja lasten määrä vähenee laskentajakson 
aikana erittäin voimakkaasti. 

Laskentajakson lopussa 65 vuotta täyttäneitä on noin 65 sataa 15–64-vuotiaista 
kohti, kun tämä vanhushuoltosuhde oli 37,4 vuonna 2021. Alimman vanhuus eläkeiän 
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täyttäneiden osuus väestöstä kasvaa vanhushuoltosuhdetta vähemmän, koska 
eläkkeen ikäraja nousee. Vanhushuoltosuhteen heikkeneminen lähitulevaisuudessa 
johtuu Suomen nykyisestä ikärakenteesta. Pitkällä aikavälillä syitä ovat eliniän 
jatkuva pidentyminen sekä matala syntyvyys. Vuonna 2021 elinajanodote oli 81,8 
vuotta. Ennusteen mukaan odote nousee vuoteen 2090 mennessä 91 vuoteen. 

Työllisyysaste oli 71,5 prosenttia vuonna 2021. Työllisyysennusteen mukaan 
työllisyysaste nousee laskentajakson alussa ja vakiintuu noin 73–74 prosentin 
tasolle. Tämän jälkeen työllisyysaste vaihtelee hieman työikäisten ikärakenteen 
mukaan. Pitkällä aikavälillä standardikäsitteen mukainen 15–64-vuotiaiden 
työllisyysaste ei kuvaa enää kokonaistyöllisyyttä, koska alin vanhuus eläkeikä ylittää 
65 vuotta 2030-luvun alussa, minkä jälkeen erityisesti 65 vuotta täyttäneiden 
työllisten määrä kasvaa. 

Eläkkeellesiirtyminen myöhentyy koko laskentajakson ajan. Vuonna 2021 
eläkkeellesiirtymisiän odote oli 62,4 vuotta. Laskelman mukaan se on 63,3 vuotta 
vuonna 2030 ja kasvaa runsaaseen 66 vuoteen laskentajakson lopulla.

Vanhuus eläkkeen suuruus sopeutetaan eläkeikäisten elinajanodotteen muutokseen 
elinaikakertoimen avulla. Elinaikakertoimen arvo lasketaan jokaiselle syntymävuosi-
luokalle erikseen. Vuonna 2022 elinaikakerroin 62 vuotta täyttäville on 0,94659. 
Korona-ajan poikkeuksellisen korkean kuolevuuden vuoksi elinaikakerroin saattaa 
kasvaa lähivuosina. Pitkällä aikavälillä elinaikakerroin kuitenkin pienenee, jos 
kuolevuus kehittyy jatkossa historiallisen trendin mukaisesti. Vuonna 2030 
elinaikakerroin on 0,93, ja vuonna 2090 se on 0,86.

Alin vanhuus eläkeikä kytketään elinajanodotteen kehitykseen vuonna 1965 
syntyneistä alkaen. Ikäraja on noin 67 vuotta vuonna 1980 syntyneille ja vuonna 2005 
syntyneille se on noin 69 vuotta.

Lakisääteiset kokonais eläkemenot olivat 13,2 prosenttia suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen vuonna 2021. Eläkemeno suhteessa bruttokansantuotteeseen 
pysyy kutakuinkin nykyisellä tasolla vuoteen 2035 asti. Osuus on pienimmillään 
2040-luvulla vajaassa 13 prosentissa ja tämän jälkeen se alkaa kasvaa. 
Korkeimmillaan osuus on 2080-luvulla, jolloin eläkemenot nousevat yli 14 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta. 

Työeläkemeno suhteessa talouden työtulosummaan oli 31,5 prosenttia vuonna 
2021. Työeläkemenon suhde työtulosummaan kasvaa vuoteen 2032 saakka, 
jolloin se on runsaat 33 prosenttia. Tämän jälkeen suhde alenee, ja vuonna 2045 
työeläkemeno on noin 31 prosenttia työtulosummasta. Sitten työeläkemeno 
suhteessa työtulosummaan kasvaa ja saavuttaa 37 prosentin tason 2080-luvulla. 
Työeläkemenon kasvu suhteessa työtulosummaan on seurausta erityisesti työikäisen 
väestön supistumisesta. Aivan laskentajakson lopussa menosuhde taittuu hienoiseen 
laskuun.

Vuonna 2021 keskieläke oli 1 784 euroa kuukaudessa. Eläkkeiden ostovoima kasvaa 
vuoden 2023 jälkeen jatkuvasti, ja vuonna 2090 keskimääräinen eläke on lähes 3 300 
euroa vuoden 2021 hintatasossa. Keskieläkkeet kehittyvät lähivuosina ansiotasoa 
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nopeammin, koska maksussa olevat eläkkeet indeksoidaan pääasiassa hintojen 
muutoksen perusteella ja hinnat kohoavat ansiotasoa enemmän. Keskieläkkeen 
suhde keskipalkkaan kääntyy laskuun 2020-luvun puolivälissä. Tärkein syy 
alenemiselle on elinaikakerroin, joka sopeuttaa etuustason vastaamaan muutoksia 
elinajanodotteessa. Myös muut aiemmin tehdyt muutokset eläke-etuuksien 
määräytymiseen vaikuttavat kehitykseen. 

Kelan eläkkeiden tasoon vaikuttavat ratkaisevasti näihin eläkkeisiin tehtävät 
tasokorotukset ja muut mahdolliset harkinnanvaraiset muutokset. Tässä laskelmassa 
käytettävän pitkän aikavälin oletuksen mukaan Kelan eläkkeiden korotukset ylittävät 
inflaation puolella ansiotason reaalikasvusta. 

Sekä miesten että naisten omaeläkejakaumat levenevät hieman laskentajakson 
aikana. Tämä johtuu muun muassa siitä, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa 
eläkeläisistä on maahanmuuttajia, joilla keskimääräiset eläkkeet jäävät pieniksi. 
Sukupuolten väliset eläke-erot sen sijaan pienenevät. Koulutustaso ennustaa 
tulevaisuudessakin hyvin eläkkeen suuruutta, mutta keskiasteen koulutuksen 
suorittaneiden ja korkeakoulutettujen välinen eläke-ero pienentyy hieman. Pelkän 
perusasteen koulutuksen suorittaneiden eläkkeet kehittyvät selvästi muita ryhmiä 
hitaammin. Tähän ryhmään kuuluu tulevaisuudessa keskimäärin enemmän 
lyhyen työuran tekeviä henkilöitä sekä vain osan työurastaan Suomessa tehneitä 
maahanmuuttajia.

Keskimääräinen TyEL-maksu oli noin 24,4 prosenttia vuonna 2021. Korona-ajan 
maksunalennuksen takaisinmaksun vuoksi TyEL-maksu on laskelmassa 24,85 vuosina 
2022–2025. Tämän jälkeen maksu on 24,4 prosenttia noin vuoteen 2040 asti, minkä 
jälkeen se alkaa nousta. TyEL-maksu saavuttaa 25 prosentin tason 2050-luvun alussa 
ja 26 prosentin tason 2060-luvun lopulla. Tämä on kestävä maksutaso myös siitä 
eteenpäin. TyEL- varat kasvavat suhteessa palkkasummaan 2030-luvulta alkaen. 
Eläkemenoon suhteutettunakin TyEL -varat kasvavat nykytasoltaan, mutta vakiintuvat 
vuosisadan puolivälistä alkaen. Nykyistä suurempien varojen ansiosta TyEL-
järjestelmässä ei ole maksunkorotuspainetta laskentajakson päättymisen jälkeisenä 
aikana.

TyEL-maksun riittävä vakiotaso olisi 25,3 prosenttia, mikä ylittää viime vuonna 
perityn maksutason noin prosenttiyksiköllä. Tämä riittävä vakiomaksu huomioi 
sekä lyhyen että pitkän aikavälin rahoitustarpeet. Vastaavasti JuEL:n kunnallisten 
eläkkeiden eläkemaksun riittävä vakiotaso olisi 26,2 prosenttia. Vuonna 2021 
vertailukelpoinen JuEL:n kunnallisten eläkkeiden maksutaso oli 28,2 prosenttia 
suhteessa palkkasummaan. Kaikkien työeläkelakien eläkemenojen rahoittamiseen 
riittävä maksutaso suhteessa koko talouden työtulosummaan olisi 27,8 prosenttia. 
Vertailukelpoinen, valtion osuudet sisältävä maksutaso oli 29,2 prosenttia talouden 
työtulosummasta vuonna 2021. Näin määritellyt vakiomaksutasot riippuvat 
laskelmissa käytettävistä oletuksista, erityisesti eläkevarojen tuotosta.

Raportissa tutkitaan tulosten herkkyyttä keskeisimpien oletusten suhteen. 
Väestöoletuksista tarkastellaan kuolevuutta ja syntyvyyttä. Taloudellisista 
oletuksista tarkastelussa ovat mukana ansiotason kasvu, työllisyys ja eläkevarojen 
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tuotto. Herkkyystarkasteluskenaariot on pyritty valitsemaan vaihteluväleiltään 
vertailukelpoisiksi. Ylivoimaisesti tärkein yksittäinen tekijä eläkkeiden rahoituksen 
kannalta on eläkevarojen tuotto. Sen merkitys on korostunut entisestään viime 
vuosina, kun eläkevarojen määrä on kasvanut poikkeuksellisen hyvien tuottojen takia.

Kuolevuuden kehitys vaikuttaa eläkeikien kehitykseen, mutta myös etuustasoon 
elin aikakertoimen vuoksi. Nämä sopeutusmekanismit eivät kuitenkaan poista eliniän 
kasvun menovaikutuksia täysimääräisesti. Kuolevuuden muutokset eivät vaikuta 
jo eläkkeellä olevien eläketasoon tai eläkeikiin, eikä elinaikakerrointa sovelleta 
Kelan eläkkeisiin. Eläkeiän nousu ei myöskään täysimääräisesti vaikuta todelliseen 
eläkkeelle siirtymisikään. Tämä ilmiö korostuisi, jos eläkeikä nousisi nopeasti nopean 
eliniän kasvun myötä.

Syntyvyys vaikuttaa työikäisten määrään ja sitä kautta myös eläkejärjestelmän 
rahoitukseen noin kahdenkymmenen vuoden viiveellä. Matala syntyvyys tarkoittaisi 
peruslaskelmaa korkeampia eläkemaksuja vuosisadan jälkipuoliskolla. Noin 
10 prosenttia peruslaskelmaa korkeampi syntyvyys mahdollistaisi TyEL-maksun 
pitämisen nykytasollaan. 

Ansiotason kasvuvauhti vaikuttaa eri tavoin erilaisissa eläkejärjestelmissä. 
Työeläkejärjestelmän etuudet on osittain sidottu ansiotason kehitykseen. Täysin 
rahastoimattomassa jakojärjestelmässä nopea ansiotason kasvu tarkoittaa myös 
rahoituspohjan kasvua, kun taas rahastoidussa järjestelmässä vain eläkemenot 
kasvavat. Osittain rahastoidussa TyEL-järjestelmässä ansiotason kasvun vaikutus 
maksuihin on nykyään kokonaisuudessaan vähäistä. Koko työeläkejärjestelmässä 
nopea ansiotason kasvu laskisi riittävää vakiomaksutasoa. Nopea ansiotason 
kasvuvauhti tarkoittaisi euroissa mitattuna suurempia mutta ansiotasoon 
suhteutettuna pienempiä eläkkeitä.

Työllisyys vaikuttaa työtulosummaan suhteutettuun työeläkemenoon lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä. Jos työllisyys jäisi peruslaskelman urasta, myös työeläkkeitä 
karttuisi peruslaskelmaa vähemmän. Vaikka työllisyys poikkeaisi perusurasta 
pysyvästi, ei se vaikuttaisi pitkällä aikavälillä työtulosummaan suhteutettuun 
työeläkemenoon tai TyEL-maksuun.

Eläkevarojen tuotto vaikuttaa maksutasoon ja eläkevarojen määrään. 
Sijoitustuottojen nousu kasvattaisi aluksi eläkevarojen määrää ja pidemmällä 
aikavälillä alentaisi TyEL -maksun tasoa. Hyvät tuotot alentaisivat tarvittavaa 
maksutasoa enemmän kuin huonot tuotot kasvattaisivat. Vaikutus olisi aluksi 
maltillinen, mutta kumuloituisi suureksi pitkällä aikavälillä. Laskelmissa käytetyllä 
1,2 prosenttiyksikköä perusoletusta korkeammalla tai matalammalla tuotolla 
laskettuna TyEL-maksu poikkeaisi peruslaskelmasta kummassakin vaihtoehdoissa 
noin puoli prosenttiyksikköä vuonna 2030. Laskentajakson lopussa matalan tuoton 
vaihtoehdossa TyEL-maksu olisi 6 prosentti yksikköä peruslaskelmaa korkeampi. 
Vastaavasti korkean tuoton vaihtoehdossa TyEL-maksu olisi 10 prosenttiyksikköä 
peruslaskelmaa matalampi.
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Optimistinen ja pessimistinen talousskenaario on muodostettu yhdistämällä korkeat 
tai matalat ansiotason kasvun, työllisyyden ja eläkevarojen tuoton skenaariot. Pitkällä 
aikavälillä yhdistelmäskenaarioiden vaikutukset eläkkeiden rahoitukseen aiheutuvat 
lähinnä eläkevarojen tuotosta. Laskentajakson loppupuolella optimistisessa 
talousskenaariossa TyEL-maksu olisi kuitenkin korkean tuoton skenaariota korkeampi. 
Tämä johtuu nopean ansiotason kasvuvauhdin ja korkean tuoton yhteisvaikutuksesta. 
Lyhyellä aikavälillä myös työllisyys vaikuttaa eläkkeiden rahoitukseen.
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