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Katsauksessa on koottu yhteen kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytyminen 
vuonna 2017. 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 2017 alusta tuli voimaan uusi eläkelaki. Uudistuksella haluttiin turvata työeläkkei-
den rahoitus sekä varmistaa riittävä eläketurva ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus 
elinajan pidentyessä. Uudistuksen seurauksena eläkeikärajat nousevat vaiheittain ja elä-
kekarttumat yhdenmukaistuvat. Uusia etuuksia ovat osittainen varhennettu vanhuuseläke 
sekä työuraeläke pitkän ja raskaan työuran tehneille henkilöille.

Vuoden 2017 alussa kansaneläkeindeksi laskee 0,85 prosenttia edellisvuodesta. Yksin 
asuvan henkilön kansaneläkkeen täysi määrä vuonna 2017 on 628,85 euroa kuukaudessa 
ja avo- tai avioliitossa asuvan 557,79 euroa kuukaudessa. Takuueläkkeen kanssa vähim-
mäiseläkkeen määräksi muodostuu 760,26 euroa kuukaudessa niin yksin kuin puolison 
kanssa asuvalle. Työeläkeindeksi kasvaa 0,59 prosenttia vuonna 2017. Palkkakerroin, jolla 
muun muassa tarkistetaan työansiot eläkettä määrättäessä, nousee 1,16 prosenttia. Alkavat 
työeläkkeet tarkistetaan elinaikakertoimella, joka vuonna 2017 on 62 vuotta täyttäville eli 
vuonna 1955 syntyneille 0,96344. 

Verotusta kevennettiin sekä eläkkeen- että palkansaajilla. Kevennystä perustellaan kilpai-
lukykysopimuksella, joka osaltaan leikkaa käteen jäävää ansiota. Sopimuksen mukaisesti 
palkansaajan eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut nousivat, yleisiä palkankorotuksia ei 
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tule ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin. Vuonna 2017 valtion tuloveroasteikon tulo-
rajoja korotettiin 1,1 prosentilla. Alimman ja ylimmän tuloluokan marginaaliveroprosenttia 
alennettiin 0,25 prosenttiyksikköä. Työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä kertymä- ja 
poistumaprosenttia samoin kuin kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää 
korotettiin. Myös tulonhankkimisvähennystä korotettiin 750 euroon. Sekä kunnallisverotuk-
sen että valtionverotuksen eläketulovähennystä kasvatettiin. Eläketulon lisäveroa alennettiin 
0,15 prosenttiyksikköä 5,85 prosenttiin ja sen tulorajaa korotettiin 45 000 eurosta 47 000 eu-
roon. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2017 on 19,91 (edellisvuonna 19,87). 
Yleisradioveroa maksetaan edelleen 0,68 prosenttia ja veron enimmäismäärä pysyy 143 eurossa.

Vuonna 2017 työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 17–52-vuotiaalla ja 63–67-vuotiaalla 
6,15 prosenttia sekä 53–62-vuotiaalla 7,65 prosenttia. Palkansaajan työttömyysvakuutus-
maksu nousee viime vuoden 0,65 prosentista 1,15 prosenttiin. 

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu poistuu palkansaajalta kokonaan vuonna 2017, mutta 
päivärahamaksun nousulla kompensoidaan muutosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista 
perittävä sairaanhoitomaksumaksu sen sijaan säilyy ja on 1,45 prosenttia (0,02 %-yksikköä 
pienempi kuin vuonna 2016). Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,58 prosenttia 
palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 000 eu-
roa. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä on alle 14 000 euroa, päivärahamaksua ei peritä. Tällä 
hyvitetään pienituloisille kilpailukykysopimuksesta aiheutuvaa maksurasituksen nousua.

Eläke- ja palkkatulojen vero- ja maksuprosentin muutos edellisvuodesta vaihtelee eri tulo-
tasoilla. Kun verrataan saman tulon veroprosenttiin viime vuonna ja kunnallisverot ovat keski-
määräiset, eläkkeensaajan vero- ja maksuprosentti alenee keskimäärin 0,3 prosenttiyksikköä. 
Eniten eläketulon verotus vähenee noin 3 000 euron kuukausieläkkeellä (0,6 %-yksikköä). 

Pienten palkkatulojen (enintään 1 000 euroa/kk) vero- ja maksuprosentti kiristyy hieman 
(0,1 %-yksikköä). Tätä korkeammilla tulotasoilla verotus sitä vastoin kevenee keskimäärin 
noin 0,7 prosenttiyksikköä.


