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Eläkemenoperusteinen maksu



Eläkemenoperusteinen maksu poistuu 2023 
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 Eläkemenoperusteista eläkemaksua 
maksetaan vain niistä maksussa olevista 
eläkkeistä, jotka ovat kertyneet 
jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 
2005.

 Eläkemenoperusteinen maksu poistuu 
vuoden 2023 alussa.

 Lopullinen vuoden 2022 
eläkemenoperusteinen maksu lasketaan ja 
laskutetaan syksyllä 2023.



Tasausmaksu



Tasausmaksu
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 Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat 
tasausmaksua vuoden 2023 alusta alkaen.

– Tasausmaksua eivät maksa muut Kevan
jäsenyhteisöt (osakeyhtiöt, kuntayhtymät, 
säätiöt ja yhdistykset, hyvinvointiyhtymät).

 Valtiovarainministeriö vahvistaa 
tasausmaksun kokonaismäärän vuosittain 
Kevan valtuutettujen esityksestä.

– Se osa pitkän aikavälin eläkemenoista, jota 
ei saada katettua palkkaperusteisella 
maksulla

– Tasausmaksun kokonaismäärän arvioidaan 
olevan nykyisen eläkemenoperusteisen 
maksun suuruusluokkaa.

– Vahvistetaan loppuvuodesta seuraavalle 
vuodelle

 Tasausmaksu jaetaan kuntien ja 
hyvinvointialueiden osuuksiin vuoden 2022 
toteutuvien palkkasummien suhteessa.

 Tasausmaksun työnantajakohtaiseen jakoon 
vaikuttaa

– Verorahoitus (kunnat)
– Valtionrahoitus (hyvinvointialueet)

 Tasausmaksuun määrään eivät vaikuta 
esim. työnantajan maksamat palkat tai 
henkilöstön eläkkeet

 Työnantajien organisaatiorakenne tai muut 
järjestelyt eivät myöskään vaikuta

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Sote-lain mukaiset hyvinvointiyhtymät (esim. HUS-hyvinvointiyhtymä) ei maksa tasausmaksua. 
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Tasausmaksun kokonaismäärä 742 000 000 e
-

Kuntien osuus kokonaismäärästä 
333 900 000 e

Jaetaan toteutuvien v. 2022 palkkasummien suhteessa.
Arvio:

45 % kunnat
55 % hyvinvointialueet 

Hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin 
sote- ja pelastustoimen osuus 

kokonaismäärästä 408 100 000 e

Kunnan tasausmaksu
xxx e

Jaetaan kunnille toteutuneen kuntien 
verorahoituksen suhteessa
• kunnallis- kiinteistö- ja yhteisverot
• valtionosuudet
• viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen 

mukaisesti (2021, kun v. 2023 maksu)

Hyvinvointi-alueen tasausmaksu
xxx e

Jaetaan hyvinvointialueille niiden 
saaman valtionrahoituksen 

suhteessa
• kyseiselle vuodelle myönnetty 

valtionrahoitus 

Tasausmaksun jako työnantajille pääpiirteissään
Luvut arvioita (6.4.2022) ja voivat muuttua



Tasausmaksun arviot vuodelle 2023
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 Ennakkoarviot kuntakohtaisesta 
tasausmaksusta 2023 julkaistu 
työnantajan verkkopalvelun eläkemaksut-
osiossa maaliskuussa 2022

 Hyvinvointialueiden arviot on julkaistu 
toukokuussa 2022

 Lopullinen tasausmaksun kokonaismäärä 
vuodelle 2023 vahvistetaan joulukuussa 
2022



Palkkaperusteinen eläkemaksu



Palkkaperusteinen eläkemaksu
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 Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikille 
työnantajille yhteisestä työansiopohjaisesta 
eläkemaksusta ja työnantajakohtaisesta 
työkyvyttömyyseläkemaksusta.

 Työansiopohjaiseen osuuteen sisältyy työntekijän 
eläkemaksu.

 Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkemaksuprosentti 
vastaa yksityisalojen työeläkejärjestelmän TyEL-
maksun keskimääräistä työkyvyttömyysosaa.

 Työkyvyttömyyseläkemaksuprosentti lasketaan 
historiatietojen perusteella - on luonteeltaan aina 
jonkin verran viiveellä reagoiva.

Lisätietoa

työkyvyttömyyseläkemaksun 
määräytymisestä löydät 
verkkosivuiltamme:

https://www.keva.fi/tyonantajal
le/elakemaksut/tyokyvyttomyys
elakemaksu/

https://www.keva.fi/tyonantajalle/elakemaksut/tyokyvyttomyyselakemaksu/


Työkyvyttömyyseläkemaksu



Hyvinvointialueiden työkyvyttömyysmaksun 
määräytyminen
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 Valmisteluvaiheen organisaatioiden (vuoden 
2021 ja 2022) 
työkyvyttömyyseläkemaksuprosentti on 
sama kuin järjestelmän keskimääräinen 
työkyvyttömyyseläkemaksuprosentti 
(vuonna 2022 1,10%).

 Vuodesta 2023 alkaen 
työkyvyttömyyseläkemaksuosan 
määräytymiseen voi vaikuttaa 
luovuttajaorganisaatiosta siirtynyt 
palkkasumma ja eläketapaukset.



Organisaatiomuutokset voivat vaikuttaa 
työkyvyttömyyseläkemaksun määräytymiseen
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 Jos työnantaja muodostuu kahden tai 
useamman työnantajan yhdistymisestä, ei 
työnantajaa pidetä uutena työnantajana. 

 Tällöin työkyvyttömyyseläkemaksuosa 
lasketaan yhdistyneiden työnantajien 
yhdistettyjen palkkasumma- ja eläketietojen 
perusteella.

– Yhdistymiseksi katsotaan myös tilanteet, joissa 
esimerkiksi kuntayhtymä purkautuu ja koko 
henkilöstö siirtyy vastaanottavan työnantajan 
palvelukseen.

– Jos vain osa henkilöstöstä siirtyy ja luovuttava 
työnantaja jää voimaan, ei ole kyse 
yhdistymisestä.



Sote-kuntayhtymä(t) päättyy
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 Työnantajaa ei pidetä 
työkyvyttömyyseläkemaksuosan 
laskennassa uutena työnantajana. 

 Työkyvyttömyyseläkemaksuosa 
lasketaan yhdistyneiden työnantajien 
yhdistettyjen palkkasumma- ja 
eläketietojen perusteella vuodesta 
2023 alkaen.

Henkilöstö siirtyy 
hyvinvointialueen 

palvelukseen



Sote-kuntayhtymä(t) päättyy
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Henkilöstö siirtyy 
hyvinvointialueen 

palvelukseen. 

Lisäksi luovuttajakunnista 
siirtyy osa henkilöstöstä.

 Työnantajaa ei pidetä 
työkyvyttömyyseläkemaksuosan 
laskennassa uutena työnantajana.

 Työkyvyttömyyseläkemaksuosa 
lasketaan yhdistyneiden työnantajien 
yhdistettyjen palkkasumma- ja 
eläketietojen perusteella vuodesta 2023 
alkaen.

 Kunnilta siirtyvän henkilöstön 
mahdolliset työkyvyttömyyseläkkeet 
vaikuttavat hyvinvointialueen 
työkyvyttömyyseläkemaksuun vuodesta 
2029 alkaen, omavastuuasteeseen 
vuodesta 2025 alkaen.



Hyvinvointialue, johon henkilöstöä siirtyy 
yksinomaan luovuttavista kunnista
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 Työnantaja on 
työkyvyttömyyseläkemaksuosuuden 
laskennan näkökulmasta uusi työnantaja,

 Uuden työnantajan omavastuuaste on 0%.

 Työkyvyttömyyseläkemaksuprosentti 
on sama kuin järjestelmän keskimääräinen 
työkyvyttömyyseläkemaksuprosentti.

– Omilla työkyvyttömyyseläkkeillä ja 
kuntoutustuilla ei tällöin ole 
vaikutusta työkyvyttömyyseläkemaksuun, 
mutta pitkäjänteinen työkyvyttömyysriskin 
hallinta tukee myöhempien vuosien kehitystä.

Esimerkki
– Uusi työnantaja on aloittanut 1.7.2021. 

Ensimmäisen vuoden (2021) 
palkkasumma on alle 2 125 500 euroa 
(pienen rajan). Työnantaja on uusi 
työnantaja 6 vuotta.

– Työkyvyttömyyseläkemaksu lasketaan 
ensimmäisen kerran työnantajan oman 
omavastuuasteen mukaisesti 
vuodelle 2027

– Vuoden 2027 laskennassa huomioidaan 
vuosien 2024 ja 2025 aikana alkaneet 
eläkkeet

– Hyvinvointialueen vuoden 2025 
palkkasumma määrää omavastuuasteen

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Työkyvyttömyyseläkemaksuosuuden laskennassa työnantajan aloitusvuodeksi katsotaan ensimmäinen vuosi jolloin palkkaa on maksettu (nollavuosia ei siis huomioida eikä työnantajan virallista aloituspäivämäärää tutkita).



Luovuttava kunta, josta osa henkilöstöstä siirtyy 
hyvinvointialueelle
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 Euromääräinen kuukausittain laskutettava 
työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy 
työkyvyttömyyseläkemaksuprosentin 
mukaisena työnantajan tulorekisteriin 
ilmoittamien maksuvuoden ansioiden 
perusteella 

– euromääräinen työkyvyttömyyseläkemaksu 
siis reagoi muuttuvaan palkkasummaan heti 
vuoden 2023 alusta.

 Omavastuuasteen määräytymiseen 
palkkasumman muutos vaikuttaa 
ensimmäisen kerran vuonna 2025.

 Hyvinvointialueisiin siirtyvän 
henkilöstön mahdolliset 
työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat 
luovuttavan kunnan  
työkyvyttömyysriskikertoimeen 
vuoteen 2028 saakka.

 Työkyvyttömyyseläke-maksuprosentti 
lasketaan historiatietojen perusteella -
on luonteeltaan aina jonkin verran 
viiveellä reagoiva.



Työkyvyttömyyseläkemaksun määräytymiseen eri 
vuosina vaikuttavat tiedot
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Työkyvyttömyyseläkemaksun
kohdevuosi 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Työnantajan omavastuuasteen määräytyminen
- minkä vuoden palkkasumman perusteella 
kohdevuoden omavastuuaste määritellään

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Alkaneet täydet työkyvyttömyyseläkkeet ja 
kuntoutustuet - minä vuosina alkaneet tk-lajiset 
eläkkeet huomioidaan kohdevuoden tk-
eläkemaksussa

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027

Työkyvyttömyyseläkekustannusten
kohdentuminen työnantajille – minkä vuosien 
ansioiden perusteella kustannus kohdennetaan 
työnantajille

2017-2019 2018-2020 2019-2021 2020-2022 2021-2023 2022-2024 2023-2025



Ryhmähenkivakuutusta vastaava
taloudellinen tuki



Ryhmähenkivakuutusta vastaava
taloudellinen tuki
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 Kevan jäsenyhteisöt voivat ottaa 
henkilöstölleen ryhmähenkivakuutusta 
vastaavan taloudellisen tuen Kevasta

 Taloudellisen tuen piiriin kuuluu virka- ja 
työsuhteessa tehty työ

 Taloudellisen tuen maksu määräytyy 
toteutuneiden kustannusten mukaan

– Toteutuneet kustannukset (maksetut 
korvaukset edunsaajille ja hoitokulut) jaetaan 
taloudellisen tuen ottaneille jäsenyhteisöille 
niiden palkkasummien suhteessa

Taloudellisen tuen maksu 
laskutetaan takautuvasti
 edellisen kalenterivuoden maksu 

vahvistetaan tammikuussa 

 vuoden 2021  taloudellisen tuen 
maksu oli n. 0,025% palkkasummasta

 vuosien 2022 ja 2023 taloudellisen 
tuen maksun arvioidaan jäävän alle 
0,033% palkkasummasta



Kiitos.
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