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ALKUSANAT

Kansaneläkelaitoksen (Kelan) aktuaariryhmässä laaditaan säännöllisesti laskelmat Ke-
lan hoitaman sosiaaliturvan pitkän aikavälin kehitysnäkymistä. Käsillä oleva raportti on 
laadittu aktuaariryhmän kehittämällä ns. kokonaismallilla. Mallissa eri etuuksien kehi-
tykseen vaikuttavat yhteiset tekijät on keskitetty ja etuuksien keskinäiset vuorovaiku-
tukset on otettu huomioon. Raportin perustana käytetyt väestöennusteet on niin ikään 
laadittu aktuaariryhmässä. Tuottoja ja toimintakuluja koskevat arviot on laadittu yhteis-
työssä taloussuunnitteluryhmän kanssa.

Raportin peruslaskelman laskuperusteet ovat vuoteen 2015 asti pääosin maaliskuus-
sa 2011 sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettujen laskelmien mukaiset. Vuodesta 
2016 eteenpäin kansantaloussuureiden vuotuinen muutos on oletettu vakioksi. Lisäksi 
peruslaskelmassa on tehty vuodesta 2016 lähtien oletus, että eräitä etuuksia korotetaan 
puolella reaaliansiotason kasvusta, joten peruslaskelma sisältää etuuksien erilliset ta-
sokorotukset. Muuten laskuperusteet ovat nykyisen lainsäädännön mukaiset.

Esitettyihin pitkän aikavälin laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä. Tästä huolimatta 
tulokset tarjoavat lähtökohdan Kelan hoitaman sosiaaliturvan rakenteellisten kysymys-
ten esimerkiksi väestön ikääntymisen vaikutusten ja rahoituskysymysten tarkastelulle.

Edellisen kerran aktuaariraportti julkaistiin kesäkuussa 2006.
Tämä raportti on laadittu soveltuvin osin kansainvälisen aktuaarijärjestön IAA:n vuon-

na 2003 voimaan tulleiden suositusten mukaisesti.

Aktuaariryhmässä 6.4.2011 
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1 TIIVISTELMÄ

Raportin aluksi on esitelty Kelan etuudet luvussa 2. Tässä kuten seuraavissakin luvuissa 
jäsentely on Kelan etuusrahastojen mukainen: kansaneläkerahaston, sairausvakuutus-
rahaston ja sosiaaliturvan yleisrahaston etuudet on esitelty omina kokonaisuuksinaan. 
Etuuksien rahoitusta – niin ikään rahastoittain – on selostettu luvussa 3.

Väestöä ja kansantalouden kehitystä koskevat yleiset oletukset on esitelty luvuissa 
4.1. ja 4.2. Kulujen, tuottojen ja maksujen kehityksestä tehdyt kaksi laskelmaa perustu-
vat väestöennusteisiin. Peruslaskelman väestöennusteessa oletetaan, että elinajanodote 
kasvaa 6 vuotta seuraavan 50 vuoden aikana ja että viime vuosikymmenien vaihteluun 
perustuen nettomaahanmuutto on 10 000 vuodessa. Kansantaloussuureiden vuotuinen 
muutos on oletettu vuodesta 2016 eteenpäin vakioksi: elinkustannusindeksi 2 ja reaa-
linen ansiotaso 1,75 prosenttia, ja työttömiä on oletettu olevan vuosittain 5 prosenttia 
työvoimasta vuodesta 2020 lähtien.

Vuodesta 2016 lähtien on tehty myös oletuksia mm. indeksisidonnaisuuksista, eläk-
keellesiirtymisiästä ja etuuksien esiintyvyydestä eri ikäryhmissä (luku 4.3). Peruslaskel-
massa indeksiin sitomattomia etuuksia ja kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ko-
rotetaan puolella reaaliansiotason kasvusta. Oletus vaikuttaa siten, että etuuksien taso 
säilyy paremmin verrattuna yleiseen hyvinvointiin pitkällä aikavälillä. Tämä oletus koskee 
lähinnä kansaneläkerahastosta ja sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavia etuuksia. 
Sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien osalta oletetaan, että lääkkeiden 
hinnat kehittyvät ansiotason kehityksen mukaisesti ja sairaanhoitokorvaukset seuraa-
vat ansiotasoa siten, että korvaustaso säilyy nykyisenä.

Muuten laskuperusteet ovat nykyisen lainsäädännön mukaiset. Kuluja ja tuottoja 
koskevat arviot ovat vuoteen 2015 asti pääosin maaliskuussa 2011 sosiaali- ja terveys-
ministeriölle toimitettujen laskelmien mukaiset.

Väestöennusteet on esitelty luvussa 5.
Peruslaskelman tuloksia etuuksien lukumääristä on esitelty luvussa 6 ja tuloksia ku-

luista, tuotoista ja maksuista luvussa 7. Vaihtoehtoisen väestöennusteen pohjalta tehdyn 
laskelman kuluja, tuottoja ja maksuja koskevia tuloksia eritellään luvussa 8. Laskelman 
johtopäätökset ovat luvussa 9.

Laskelmien tulokset on esitetty vuoden 2010 hintatasossa.

I  Väestön määrä kasvaa laskelmien mukaan 2030-luvun loppupuolelle asti, jolloin 
se on 320 000 nykyistä suurempi. Sen jälkeen väestön määrä pysyy tällä tasolla. Suur-
ten ikäluokkien vanhetessa vanhusten määrä ja osuus koko väestöstä kasvavat voimak-
kaasti. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2010 verraten yli 1,6-kertaiseksi eli noin 
550 000:lla vuoteen 2030 mennessä, ja sen jälkeen kasvu laantuu. Vuonna 2060 määrä 
on 1,6 miljoonaa eli 600 000 suurempi kuin vuonna 2010. Työikäinen väestö vähenee 
vuodesta 2010 vuoteen 2030 mennessä 240 000:lla eli keskimäärin 12 000:lla vuodes-
sa ja väheneminen jatkuu hidastuen tämän jälkeen vuoteen 2060. Lasten määrä pysyy 
koko tarkastelujakson likimain nykytasolla.
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II  Kelan kokonaiskulut olivat 12,6 miljardia euroa vuonna 2010. Kulut kasvavat pe-
ruslaskelman mukaan lähivuosina. Kasvu jatkuu melko tasaisena koko arviokauden noin 
prosentin vuodessa. Vuosina 2030 ja 2060 kulut ovat 14,9 ja 19,9 miljardia euroa. Vuo-
den 2060 kulut ovat 58 prosenttia vuoden 2010 kuluja suuremmat. Lähes kaikki kulut 
kasvavat ennustekaudella. Kasvu on voimakkainta sairaanhoitovakuutuksessa (kuva 1).

Kuva 1. Kelan kokonaiskulut 1980–2060 vuoden 2010 rahana
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Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna etuuskulut olivat suurimmillaan 1990-luvun 
alkupuolella, jolloin ne kohosivat noin 10 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tämä ai-
heutui lamasta ja Kelan hoidettavaksi siirretyistä uusista etuuksista. Etuuskulujen suh-
de bruttokansantuotteeseen pieneni taloustilanteen parantuessa ja kasvoi uudelleen 
vuonna 2008 alkaneen taloustaantuman aikana; osuus oli 6,6 prosenttia vuonna 2010. 
Osuus pienenee peruslaskelman mukaan melko tasaisesti siten, että se on noin 5,4 pro-
senttia vuonna 2030 ja 4,1 prosenttia vuonna 2060.

III  Työnantajien kansaneläkevakuutusmaksu poistettiin osittain vuonna 2009 ja koko-
naan vuonna 2010. Kansaneläkevakuutuksen rahoitus siirtyi kokonaan valtion vastuulle. 
Toinen suuri muutos kansaneläkevakuutuksessa on takuueläkkeen voimaantulo 1.3.2011.

Lähtökohtaoletus (luku 4.3.) eläkevakuutuksessa on, että 25-vuotiaan henkilön eläk-
keellejäämisiän odote kasvaa 3 vuodella vuodesta 2008 vuoteen 2025 mennessä. Kan-
saneläkkeensaajien lukumäärä pienenee lähivuosikymmeninä. Vuonna 2010 joka toisen 
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ja vuonna 2030 joka kolmannen eläkkeensaajan eläkkeeseen liittyy myös kansaneläke. 
Vuonna 2060 kansaeläke liittyy vain joka neljänteen eläkkeeseen.

Kansaneläkerahaston kulut ilman vammaisetuuksia pysyvät suunnilleen vuoden 2010 
tasolla oletetuista tasokorotuksista huolimatta. Takuueläkkeiden menokehitys on pitkäl-
lä aikavälillä aleneva. Kansaneläkkeensaajien lukumäärän pienenemisestä huolimatta 
kansaneläkerahaston kulut kasvavat, mikä johtuu siitä, että väestön ikääntyessä vam-
maisetuuksien saajien määrä kasvaa voimakkaasti, ja että etuuksien kehitys on sidottu 
puoleen ansiotason kasvusta.

IV  Sairausvakuutuksen kulut kasvavat arviokauden aikana yli kaksinkertaisiksi. Sai-
rausvakuutuksen sisäiset suhteet muuttuvat, sairaanhoitovakuutuksen osuus kasvaa ja 
työtulovakuutuksen osuus pienenee. Sairaanhoitovakuutuksen kuluista eniten kasvavat 
lääkekulut. Työtulovakuutuksessa vanhempainpäivärahat kasvavat enemmän kuin sai-
rauspäivärahat.

Sairausvakuutuksen rahoitus jaettiin työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutuk-
seen vuonna 2006. Rahoitus perustuu vuosittain kulu- ja palkkasumma-arvioiden perus-
teella määräytyviin vakuutusmaksuihin sekä kiinteästi määrättyihin valtion osuuksiin. 
Sairausvakuutusrahaston rahoitusomaisuus voi vaihdella 8 prosentista 12 prosenttiin 
sairausvakuutuksen vuotuisista kokonaiskuluista.

Työtulovakuutuksen ja sairaanhoitovakuutuksen maksuprosentit ovat vaihdelleet vii-
me vuosina lähinnä vuonna 2008 alkaneen taantuman takia. Vuonna 2011 sairaanhoito-
vakuutuksen maksuprosentti on epätavallisen matala ja se johtuu vuonna 2010 synty-
neestä ylijäämästä, joka otetaan alentavana tekijänä huomioon vuoden 2011 maksussa. 
Taloustaantuman jälkeen maksutason on oletettu vakiintuvan vuodesta 2013. Kehitys 
vuosina 2013–2060 työtulovakuutuksen osalta on laskeva, sairaanhoitovakuutuksen 
osalta lähes vakio, vaikka sairausvakuutuksen kulut yli kaksinkertaistuvat vuodesta 2010 
vuoteen 2060 (luku 7.2.).

V  Sairausvakuutuksessa eniten kasvaa sairaanhoitovakuutus, ja suurin paino on 
lääkekorvauksilla. Lääkekulut kasvavat 2,9-kertaisiksi vuodesta 2010 vuoteen 2060. 
Peruslaskelmassa maksutaso kehittyy kuitenkin maltillisesti.

Sairaanhoitovakuutuksessa on tarkasteltu myös kolmea vaihtoehtoa, jotka vaikutta-
vat eri tavoin sairaanhoitovakuutusmaksun tasoon. Peruslaskelmassa on oletettu lääk-
keiden hintojen kehittyvän ansiotason mukaisesti, ja vaihtoehtona on tarkasteltu tilan-
netta, jossa lääkekorvaukset kasvavat ansiotason kasvua voimakkaammin. Kulut ovat 
1,9-kertaiset peruslaskelmaan verrattuna ja palkansaajien ja yrittäjien maksuprosentti 
kasvaa nykyisestä noin 1,6-kertaiseksi vuoteen 2060 mennessä. Muiden sairaanhoito-
korvausten osalta on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa, sitä, että sairaanhoidon korvaus-
taso olisi 60 prosenttia ja päinvastaista tilannetta, jossa taksat pysyisivät nykyisinä ja 
korvaustaso alenisi olennaisesti (luku 7.2.1.).

VI  Sosiaaliturvan yleisrahaston kulut kasvavat vuodesta 2010 vuoteen 2060 noin 
neljänneksellä. Eri etuuksien kehitys on samansuuntainen, pois lukien työttömyysturva, 
jonka kulut vähenevät työttömyyden vähenemisen takia jo ennustekauden alkupuolella. 
Kulujen kasvu johtuu pääosin siitä oletuksesta, että etuuksien kehitys on sidottu puo-
leen ansiotason kasvusta. Yleisrahaston etuudet ovat pääosin lapsiperheiden ja nuorten 
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etuuksia, joten väestön vanheneminen ei lisää etuuskuluja samassa määrin kuin kan-
saneläkevakuutuksen ja sairaanhoitovakuutuksen kuluja.

VII  Vaihtoehtoisen väestöennusteen mukaan väestöä on vuonna 2030 kaikissa ikä-
ryhmissä vajaa 3 prosenttia enemmän kuin peruslaskelman väestöennusteessa. Vuon-
na 2060 nuoria on 7 prosenttia enemmän, työikäisiä 8 prosenttia ja yli 65-vuotiaita 15 
prosenttia enemmän. Vaihtoehtolaskelma eroaa peruslaskelmasta vain väestöoletus-
ten osalta.

Kelan kokonaiskulut ovat vaihtoehtoisessa laskelmassa kaikissa rahastoissa perus-
laskelman kuluja suuremmat koko ennustekauden ajan. Ero on suurin kansaneläkera-
haston etuuksissa ja keskimääräistä suurempi myös sairaanhoitovakuutuksessa. Tämä 
selittyy siitä, että väestöennusteet eroavat eniten yli 65-vuotiaiden määrässä. Arviokau-
den lopussa kulut ovat 2 miljardia eli 10 prosenttia suuremmat kuin peruslaskelmassa.
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2 KELAN ETUUDET

Tässä luvussa esitellään Kelan hoitaman sosiaaliturvan etuudet ja kuvataan etuuksien 
saamisen edellytykset. Muuta kuin Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa käsitellään lyhyesti 
niissä tapauksissa, kun se vaikuttaa Kelan hoitamien etuuksien määräytymiseen (esim. 
eläkkeet ja työttömyysturva). Etuudet on ryhmitelty sen mukaan mistä Kelan etuusra-
hastosta ne maksetaan. Etuusrahastoja on kolme: kansaneläkerahasto, sairausvakuu-
tusrahasto ja sosiaaliturvan yleisrahasto. Etuusrahastojen lisäksi Kelassa on eläkevas-
tuurahasto, josta rahoitetaan Kelan henkilökunnan eläkkeet. Eläkevastuurahastoa ei 
käsitellä tässä aktuaariraportissa.

Kelan etuuksien euromäärät löytyvät kootusti Kelan Internet-sivuilta:
www.kela.fi > Tietoa Kelasta > Julkaisut > Esitteet > numeroliite suomeksi

2.1 EläkEvakuutus ja työttömyysvakuutus kokonaisuutEna

2.1.1 EläkEvakuutus kokonaisuutEna

Suomalaisten eläketurva koostuu pääosin kahdesta lakisääteisestä eläkejärjestelmästä: 
ansioihin perustuvista työ- ja yrittäjäeläkkeistä sekä kansaneläkkeestä. Työeläke mää-
räytyy ansioiden ja työskentelyvuosien määrän mukaan. Työelämän ulkopuolella oleville 
tai pientä työeläkettä saaville maksetaan kansaneläkettä.

Työeläkkeet

Työeläkkeiden tarkoitus on turvata aiemmin saavutettu kulutustaso eläkkeelle siirtymi-
sen jälkeen. Eläkkeen suuruuteen vaikuttavat työuran pituus ja työansiot. Järjestelmä 
on lakisääteinen ja pakollinen, se koskee kaikkia työntekijöitä sekä maatalousyrittäjiä 
ja muita yrittäjiä. Työeläkkeitä ovat vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-
eläkkeet sekä varhennettu vanhuuseläke ja osa-aikaeläke.

Työeläkejärjestelmän uudistus tuli voimaan vuoden 2005 alussa. Uudistettu järjes-
telmä antaa mahdollisuuden lähteä vanhuuseläkkeelle 63 ja 68 ikävuoden välillä, mut-
ta kannustaa jatkamaan työssä ja palkitsee pitkää työuraa tekevät paremmalla eläke-
karttumalla.

Eläketurvaa karttuu 18 ikävuoden jälkeisistä työ- ja virkasuhteista, yrittäjätoiminnas-
ta sekä tutkintoon johtavasta opiskelusta, pienten lasten hoidon, vuorotteluvapaan ja 
ansioon sidotun työttömyyspäivärahakauden perusteella. Eläkettä karttuu 18–52 vuo-
den iässä 1,5 prosenttia vuosiansioista, 53–62 vuoden ikävälillä 1,9 prosenttia ja 63–
68 vuoden välillä 4,5 prosenttia. Käytännössä suomalaisten työ- ja yrittäjäeläkkeet ovat 
usein 50–60 prosenttia koko työuran ansioista. Progressiivisen tuloverotuksen vuoksi 
nettoeläkkeiden taso aiempiin nettoansioihin verrattuna on suurempi.

Työeläkkeet rahoitetaan vakuutusmaksulla, joka oli vuonna 2010 keskimäärin 22,0 
prosenttia palkasta. Tästä työnantajan osuus oli keskimäärin 16,9 prosenttia ja työnte-
kijän 4,5 prosenttia. Yli 53-vuotiaiden työntekijöiden osuus on suuremman eläkekarttu-
man vuoksi suurempi, 5,7 prosenttia ja työnantajan vastaavasti pienempi.
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Suomalaisten elinikä on pidentynyt sotien jälkeen noin vuodella kutakin vuosikym-
mentä kohti. Kehityksen arvioidaan edelleen jatkuvan. Vuoden 2005 eläkeuudistukseen 
sisältyi päätös elinaikakertoimen käyttöönotosta siten, että se vaikutti eläkkeiden suu-
ruuteen ensimmäisen kerran vuonna 2010. Kunkin syntymävuosiluokan osalta lasketaan, 
kuinka paljon 62-vuotiaana jäljellä oleva keskimääräinen elinaika on muuttunut vuodesta 
2009. Kertoimella tarkistetaan kyseessä olevan vuosiluokan eläketasoa alaspäin samas-
sa suhteessa kuin elinaika on pidentynyt. Kertoimen käyttöönotolla pyritään siihen, että 
osa eliniän pitenemisestä tulisi työuran hyväksi eikä kokonaan eläkevuosien jatkoksi.

2.1.2 työttömyysturva kokonaisuutEna

Työttömyysvakuutettuja ovat Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja Suomessa työs-
kentelevät henkilöt asuinmaasta riippumatta. Työttömien toimeentulo turvataan pääasi-
assa työttömyyspäivärahalla, työmarkkinatuella ja ennen vuotta 1950 syntyneille myös 
työttömyyseläkkeellä.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan ansiopäivärahana ja peruspäivärahana. Työttö-
myyskassat hoitavat työttömyyden ansioturvan toimeenpanon. Kela hoitaa työttömien 
perusturvan.

Työttömien ansioturva

Ansiopäivärahaan on oikeus työttömällä työttömyyskassan jäsenellä, joka täyttää kas-
san jäsenyyttä ja työssäoloaikaa koskevat ehdot. Päivärahaa maksetaan 7 työpäivän pi-
tuisen odotusajan jälkeen 5 työpäivältä viikossa.

Ansiopäivärahan suuruus riippuu työttömän aikaisemmista tuloista. Päiväraha muo-
dostuu työttömyysturvan peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta. Lap-
sikorotukset ovat samat kuin peruspäivärahassa. Ansio-osan suuruus on tiettyyn tulora-
jaan saakka 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta ja tulorajan ylittävältä 
osalta 20 prosenttia. Prosenttiosuudet ovat suurempia, jos henkilö saa korotusosaa tai 
muutosturvalisää.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 päivältä. Lisäksi ikääntyvä työtön, joka on 
täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä. Oikeus lisäpäiviin 
koskee vain palkansaajan työttömyyspäivärahan saajia, ei yrittäjiä.

2.2 kansanEläkErahastosta maksEttavat EtuudEt

Kansaneläkejärjestelmän mukaiset etuudet on sidottu kansaneläkeindeksiin, joka mää-
räytyy elinkustannusindeksin mukaan.
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2.2.1 kansanEläkkEEt

Eläkevähenteinen kansaneläke

Kansaneläkkeeseen on oikeus Suomessa asuvilla henkilöillä. Suomen kansalaisella on 
oikeus kansaneläkkeeseen, jos hän on 16 vuotta täytettyään asunut Suomessa vähintään 
kolme vuotta. Suomen kansalaiseen rinnastetaan pakolaiset ja valtiottomat henkilöt, sa-
moin kuin EU- ja ETA-maiden ja eräiden muiden sosiaaliturvasopimusmaiden kansalaiset. 
Kansaneläkkeen tavoitteena on taata vähimmäistoimeentulo sellaiselle eläkkeensaajal-
le, jolla ei ole muita eläketuloja tai jolla on vain pienehkö työeläke.

Kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä on 65 vuotta, ja kansaneläke voidaan myöntää 
varhennettuna 62–64-vuotiaalle henkilölle. Kansaneläke on työeläkevähenteinen, ts. 
kansaneläkkeen suuruus määräytyy työ- ja virkaeläkkeiden ja eläkkeisiin rinnastettavi-
en muiden korvausten mukaan.

Kansaneläkkeenä maksetaan vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä ja työttömyys-
eläkettä. Vuodesta 1997 alkaen on voitu maksaa pelkästään eläkkeensaajan asumis-
tukea, eläkkeensaajien hoitotukea tai rintamalisää sekä vuodesta 2001 myös pelkkää 
lapsikorotusta edellyttäen, että henkilö saa jotakin muuta lakisääteistä eläkettä kuin 
kansaneläkettä.

Yleinen perhe-eläke, lapsikorotukset ja työkyvyn arviointi

Yleistä perhe-eläkettä maksetaan Suomessa asuvalle sekä tietyin edellytyksin myös toi-
sessa EU:n jäsenvaltiossa asuvalle alle 65-vuotiaalle mies- tai naisleskelle ja orvoksi jää-
neille lapsille. Leskeneläkettä maksetaan aviopuolison ja lapseneläkettä äidin, isän tai 
muun huoltajan kuoltua. Lapsikorotusta maksetaan eläkeläiselle jos hänellä tai hänen 
puolisolla on alle 16-vuotias lapsi, joka asuu samassa taloudessa eläkeläisen kanssa. 
Lapsikorotusta maksetaan myös jos eläkeläinen huolehtii muualla asuvan alle 16-vuo-
tiaan lapsensa toimeentulosta vähintään elatustuen määrän verran kuukaudessa. Ke-
lan pyynnöstä henkilön, joka saa tai hakee työkyvyttömyyseläkettä, tulee käydä Kelan 
osoittamassa paikassa selvittämässä työkyvyttömyys. Kela korvaa tutkimuksesta aiheu-
tuneet kustannukset.

2.2.2 kansanEläkErahastosta maksEttavat muut EtuudEt

Takuueläkkeet

Takuueläkettä maksetaan 1.3.2011 alkaen kaikille niille eläkkeensaajille, joiden oma 
eläke on alle 688 euroa kuukaudessa vuonna 2011. Takuueläkkeen suuruuteen vaikutta-
vat kaikki henkilön saamat koti- tai ulkomaiset eläkkeet, ne vähennetään takuueläkkeen 
täydestä määrästä sataprosenttisesti. Takuueläkkeeseen eivät vaikuta eläkkeensaajan 
ansiotulot, pääomatulot tai omaisuus. Myöskään eläkettä saavan hoitotuki, eläkkeen-
saajan asumistuki tai omaishoidon tuki eivät vaikuta takuueläkkeeseen.
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Rintamasotilasetuudet

Rintamalisä on samansuuruinen kaikille siihen oikeutetuille henkilöille. Ylimääräinen 
rintamalisä määräytyy eläkevähenteisen kansaneläkkeen suuruuden perusteella.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuella pyritään tukemaan pienituloisten eläkeläisten asumista.  
Eläkkeensaajan asumistuki on 85 prosenttia omavastuuosuudet ylittävistä kohtuullisis-
ta asumismenoista. Kohtuullisten menojen taso hyväksytään vuosittain valtioneuvoston 
asetuksella.

Eläkkeensaajan asumistukea voidaan maksaa Suomessa asuvalle joko 65 vuotta täyt-
täneelle tai sellaiselle 16–64-vuotiaalle, joka saa Kelalta kansan- tai leskeneläkettä tai 
takuueläkettä taikka työeläkelaitokselta täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai työttömyyselä-
kettä. Eläkkeensaajan asumistukeen on oikeutettu myös henkilö, joka saa korvausta täy-
destä työkyvyttömyydestä työ- tai liikennetapaturman taikka sotilasvamman perusteella.

Vammaisetuudet

Vammaisetuuksien määrään ei vaikuta tulot eikä varallisuus. Ne eivät ole veronalaista 
tuloa. Vammaisetuuksia maksetaan avuntarpeen tai erityiskustannusten määrän mu-
kaan kolmeen ryhmään porrastettuna (perustuki, korotettu tuki ja ylin tuki). Vammai-
sille maksettavia korvauksia ovat alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen 
vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki ja ruokavaliokorvaus. Suomessa asuminen on 
etuuden saamisen edellytys.

Alle 16-vuotiaan vammaistukea voi saada alle 16-vuotias vammainen tai pitkäaikai-
sesti sairas lapsi. 16 vuotta täyttäneen vammaistuki on tarkoitettu tukemaan taloudel-
lisesti pääasiassa muiden kuin eläkkeellä olevien työikäisten vammaisten selviytymistä 
jokapäiväisissä toimissa, työelämässä ja opiskelussa. Kansaneläkelain mukainen työ-
kyvyttömyyseläke ja työeläkelain mukainen täysi työkyvyttömyyseläke sekä yksilöllinen 
varhaiseläke estävät vammaistuen myöntämisen.

Eläkettä saavan hoitotuella tuetaan sairaan ja vammaisen henkilön kotona asumista 
ja hoitoa sekä korvataan sairaudesta ja vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. 
Hoitotukea maksetaan Suomessa asuvalle 65-vuotiaalle tai alle 65-vuotiaalle, joka saa 
työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai yksilöllistä varhaiseläkettä. Laitoshoidossa 
olevalle on maksettu eläkkeensaajien hoitotukea 1.1.2010 alkaen. Ylimääräisen rinta-
malisän saajalle maksetaan veteraanilisää jos hän saa korotettua tai ylintä hoitotukea.

Ruokavaliokorvaus maksetaan keliakiaa sairastaville.

2.3 sairausvakuutusrahastosta maksEttavat EtuudEt

Sairausvakuutuksen rahoitus uudistettiin vuoden 2006 alusta lukien, ja tällöin sairaus-
vakuutus jaettiin rahoituksellisesti työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen. 
Rahoitusta käsitellään luvussa 3.
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Työtulovakuutukseen kuuluvat sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat, kuntou-
tusrahat ja työnantajille maksettavat korvaukset työterveyshuollon järjestämisestä. Sai-
raanhoitovakuutuksen etuuksia ovat lääkkeet ja muut sairaanhoitokorvaukset sekä kun-
toutuspalvelut, ja sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös osuus Ylioppilaiden ter-
veydenhoitosäätiön kuluista.

2.3.1 työtulovakuutus

Sairauspäiväraha

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva kuuluu lakisääteisen sairausvakuutuksen piiriin. 
Oikeus sairauspäivärahaan on 16–67-vuotiaalla, joka on sairauden takia kykenemätön 
tekemään tavallista työtään tai siihen läheisesti verrattavaa muuta työtä. Päivärahan suu-
ruus riippuu työtulojen määrästä. Tulottomille maksetaan vähimmäissairauspäivärahaa. 
Pieni- ja keskituloiselle päiväraha on noin 70 prosenttia työtuloista. Sairauspäivärahaa 
maksetaan omavastuuajan jälkeen, joka on sairastumispäivän lisäksi 9 arkipäivää an-
siopäivärahassa ja 55 kalenteripäivää vähimmäispäivärahassa, enintään 300 päivältä. 
Sairauspäiväraha on pääsääntöisesti ensisijainen työeläkelakien mukaisiin työkyvyt-
tömyyseläkkeisiin nähden; eläkettä maksetaan päivärahakauden päättymisen jälkeen. 
Sen sijaan tapaturma- ja liikennevakuutuskorvauksiin sekä kuntoutusrahaan ja kuntou-
tuksen aikaiseen ansiomenetyskorvaukseen nähden sairauspäiväraha on toissijainen.

Vanhempainpäivärahat

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa maksetaan raskauden ja synnytyksen sekä lapsen hoi-
don perusteella. Vanhempainpäivärahojen saaminen edellyttää 180 päivän Suomessa 
asumista välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa. Tähän aikaan rinnastetaan vakuu-
tusajat muissa EU-maissa. Äitiysrahaa maksetaan äidille 105 ensimmäiseltä arkipäivältä, 
jonka jälkeen maksetaan vanhempainrahaa 158 arkipäivältä äidille tai isälle. Suomessa 
asuvalla isällä on oikeus saada isyysrahaa, jota maksetaan enintään 18 arkipäivältä äiti-
ys- ja vanhempainrahakauden aikana. Jos isälle on maksettu vanhempainrahaa tai osit-
taista vanhempainrahaa vähintään 12 viimeistä arkipäivää vanhempainrahakaudesta, 
voidaan isyysrahaoikeutta pidentää 1–24 arkipäivällä. Tätä 13–36 arkipäivän pituista 
jaksoa nimitetään isäkuukaudeksi. Vanhempainpäivärahan suuruus riippuu työtulojen 
määrästä. Tulottomille maksetaan vähimmäispäivärahaa. Pieni- ja keskituloiselle van-
hempainraha on noin 70 prosenttia työtulosta.

Kuntoutusraha

Kuntoutusrahaan on oikeus sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulla 16–67-vuotiaalla 
kuntoutujalla siltä ajalta, jolloin kuntoutus estää työnteon. Kuntoutusrahaetuuksia ovat 
kuntoutusraha, ylläpitokorvaus sekä kuntoutuksen jälkeiseltä ajalta maksettava harkin-
nanvarainen kuntoutusavustus. Kuntoutusraha on pääsääntöisesti samansuuruinen kuin 
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sairauspäiväraha, jonka kuntoutuja sairastuessaan saisi. 16–19-vuotiaille maksetaan ns. 
nuoren kuntoutusrahaa joka ei edellytä kuntoutuspäätöstä. Sitä maksetaan 16–19-vuo-
tiaalle nuorelle, jonka työkyky ja ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti 
tai työ on sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentynyt.

Työterveyshuolto

Työnantajien on järjestettävä työntekijöidensä työterveyshuolto työstä johtuvien terveys-
vaarojen ehkäisemiseksi. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi vapaa-
ehtoisesti järjestää sairaanhoitoa ja muuta terveydenhuoltoa. Järjestämänsä työterveys-
huollon lakisääteisistä ja tarpeellisista kustannuksista työnantajalla on oikeus saada kor-
vaus sairausvakuutuslain nojalla. Korvaus määräytyy työntekijäkohtaisen laskennallisen 
enimmäismäärän mukaan ja se maksetaan tilikausittain jälkikäteen. Myös yrittäjillä ja 
maatalousyrittäjillä on oikeus korvaukseen oman työterveyshuoltonsa kustannuksista.

2.3.2 sairaanhoitovakuutus

Vakuutetulla henkilöllä on oikeus saada korvausta sairauden sekä raskauden ja synny-
tyksen aiheuttamista tarpeellisista kustannuksista. Korvattavia kustannuksia ovat yk-
sityislääkärin ja hammaslääkärin palkkiot, lääkärin määräämät lääkkeet, tutkimus ja 
hoito sekä sairauden aiheuttamat matkakustannukset. Korvaukset määräytyvät eri ta-
voin. Joihinkin etuuksiin kuuluu kiinteä potilaan maksettava omavastuu, jonka ylittäväs-
tä osasta korvataan tietty korvauslajeittain vaihteleva osuus. Joillekin palkkioille taas 
on vahvistetut taksat, ja jos peritty palkkio ylittää taksan, korvaus lasketaan taksan mu-
kaisesta määrästä.

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaukset määräytyvät potilaan sairauden ja siihen käytetyn lääkkeen mukaan. 
Korvaus maksetaan lääkkeen hinnan tai hintaa alemman lääkeryhmäkohtaisen ns. viite-
hinnan perusteella. Normaalisti lääkkeistä saa peruskorvauksen, jonka osuus hinnasta 
tai viitehinnasta on 42 prosenttia. Peruskorvausluokkaan kuuluu mm. mahahaavalääk-
keitä, antibiootteja, tulehduskipulääkkeitä ja allergialääkkeitä.

Erityiskorvausoikeutta on haettava, ja erityiskorvausluokkia on kaksi. Alempi erityis-
korvaus on 72 prosenttia. Tähän luokkaan kuuluu mm. verenpainetaudin, astman, se-
pelvaltimotaudin ja nivelreuman lääkkeitä. Ylemmän eli 100 prosentin korvauksen osto-
kohtaisen omavastuun ylittävältä osalta voi saada tiettyjen vaikeiden ja pitkäaikaisten 
sairauksien lääkityksestä. Tällaisia sairauksia ovat mm. diabetes, epilepsia, glaukooma 
ja syöpäsairaudet.

Potilaan vuotuiselle omavastuuosuudelle on määrätty katto, jonka ylityttyä korvataan 
lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta kokonaan kaikki korvausten piiriin kuu-
luvat lääkkeet. Osasta lääkkeistä, mm. ilman reseptiä saatavista itsehoidon lääkkeistä 
ei makseta korvausta.
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Sairaanhoidon korvaukset

Sairausvakuutuksesta korvataan lääkkeiden ohella myös muita sairaanhoidosta poti-
laalle aiheutuneita kustannuksia. Lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioista ja tutkimuk-
sesta ja hoidosta maksettava korvaus perustuu taksoihin, jotka Kela vahvistaa ja joiden 
perusteet määrää valtioneuvosto. Taksan mukaisesta määrästä korvaus on lääkärin- ja 
hammaslääkärinpalkkioissa 60 prosenttia, veteraanien hammashoidossa 50, 60 tai 100 
prosenttia ja omavastuuosuuden ylittävästä määrästä tutkimuksessa ja hoidossa 75 
prosenttia. Sairaanhoidosta aiheutuvat matkakustannukset korvataan kiinteän omavas-
tuun ylittävältä osalta kokonaan. Vuotuisen omavastuu ylittävä osa matkakustannuksis-
ta korvataan kokonaan.

Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös opiskelijoiden terveydenhuoltoa sekä 
sairaanhoitoetuuksia, joita on annettu EY-lainsäädännön ja sosiaaliturvasopimusten pe-
rusteella.

Kuntoutuspalvelut

Ammatillista kuntoutusta annetaan vajaakuntoisille henkilöille, jos työkyky ja ansiomah-
dollisuudet ovat sairauden, vian tai vamman johdosta olennaisesti heikentyneet tai on 
todennäköistä, että ilman ammatillista kuntoutusta henkilö joutuisi sairauden tai vam-
man johdosta noin viiden vuoden sisällä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille Kela voi järjestää lääkinnällistä kun-
toutusta, jos sairaus tai vamma aiheuttaa vähintään vuoden ajaksi huomattavia vaike-
uksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimista kotona, koulussa, työelämässä ja 
muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.

Harkinnanvaraisena kuntoutuksena Kela järjestää mm. ammatillisesti syvennettyä 
lääketieteellistä kuntoutusta (ASLAK®), yksilöllisiä kuntoutusjaksoja, sopeutumisval-
mennusta, sairausryhmäkohtaisia kuntoutuskursseja ja kuntouttavaa hoitoa pääasias-
sa työikäisille ja työssä oleville henkilöille.

Psykoterapian korvaaminen oli aikaisemmin harkinnanvaraista, mutta vuoden 2011 
alusta se on kuulunut järjestämisvelvollisuuden piiriin.

2.4 sosiaaliturvan ylEisrahastosta maksEttavat EtuudEt

Muut kuin kansaneläkevakuutuksen ja sairausvakuutuksen etuudet maksetaan sosiaa-
liturvan yleisrahastosta. Yleisrahaston etuuksiin kuuluu mm. työttömyys-, lapsiperhe- 
ja opintoetuuksia.

2.4.1 työttömiEn pErusturva

Työttömyyspäivärahaa maksetaan ansiopäivärahana ja peruspäivärahana. Kela hoitaa 
työttömien perusturvan, joka koostuu peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta. Näiden 
lisäksi maksetaan vuorottelukorvauksia.
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Peruspäiväraha

Peruspäivärahan piiriin kuuluvat Suomessa asuvat henkilöt, myös Suomessa työsken-
televät EU- ja ETA-maiden kansalaiset. Oikeus peruspäivärahaan on työvoimatoimistoon 
ilmoittautuneella 17–64-vuotiaalla kokoaikatyötä hakevalla henkilöllä, joka täyttää työs-
säoloehdon. Lisäksi edellytetään, että henkilö on työkykyinen ja työmarkkinoiden käy-
tettävissä.

Peruspäivärahaa maksetaan työttömyyskassaan kuulumattomalle työssäoloehdon 
täyttävälle työttömälle työnhakijalle 7 päivän karenssiajan jälkeen 5 työpäivältä viikos-
sa enintään 500 työttömyyspäivältä. Lisäksi ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssä-
oloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä. Oikeus lisäpäiviin koskee vain pal-
kansaajan työttömyyspäivärahan saajia, ei yrittäjiä.

Peruspäiväraha on tuloharkintainen ja sitä pienentävät omat työtulot ja tietyt omat 
sosiaalietuudet. Peruspäivärahaan voidaan maksaa lapsikorotusta.

Työmarkkinatuki

Työmarkkinatuen tavoitteena on toimeentulon turvaamisen ohella edistää työmarkkinoil-
le palaamisen edellytyksiä työvoimapoliittisin toimenpitein. Oikeus työmarkkinatukeen 
on työttömällä, joka on saanut perus- tai ansiopäivärahaa enimmäisajan (500 päivää) 
tai jolla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Työmarkkinatukea saa 17–64-vuotias työvoimatoimistoon ilmoittautunut, kokoaika-
työtä hakeva työtön, joka on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Työmarkkina-
tukea maksetaan 5 päivän omavastuuajan jälkeen. Ensimmäistä kertaa työmarkkinoille 
tulevalle ammatillista koulutusta vailla olevalle odotusaika on 5 kuukautta. Työttömyys-
turvan ansiopäivärahalta työmarkkinatuelle siirryttäessä työttömälle ei aseteta uutta 
omavastuuaikaa, jos henkilö on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä siirtyessään suoraan 
työmarkkinatuelle työttömyyspäivärahan enimmäisajan täytyttyä.

Täysi työmarkkinatuki on samansuuruinen kuin peruspäiväraha, ja siihen liittyy myös 
lapsikorotus. Toisin kuin peruspäiväraha työmarkkinatuki on tarveharkintainen. Sitä pie-
nentävät tiettyjä sosiaalietuuksia lukuun ottamatta kaikki omat ja puolison tulot.

2.4.2 lapsipErhEidEn EtuudEt

Lapsiperheiden etuuksia sosiaaliturvan yleisrahastossa ovat lapsilisät, lastenhoidon 
tuki, elatustuki sekä äitiysavustus ja adoptiotuki. Lapsilisään ja lastenhoidon tukeen 
tehdään kansaneläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus vuosittain 1.3.2011 al-
kaen. Elatustuki tarkistetaan elinkustannusindeksin perusteella.

Lapsilisät

Lapsilisää maksetaan alle 17-vuotiaan lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle. Etuu-
den määrä riippuu perheen lasten lukumäärästä kasvaen ensimmäisestä viidenteen lap-
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seen ja on seuraavista lapsista sama kuin viidennestä lapsesta maksettava. Yksinhuol-
tajalle maksetaan lapsilisään korotus.

Lasten hoidon tuki

Lasten hoidon tuki on vaihtoehto kunnan järjestämälle päivähoidolle. Lasten hoidon tukea 
maksetaan joko kotihoidon tukena, jolloin perheessä tulee olla alle kolmevuotias lapsi 
tai yksityisen hoidon tukena, kun perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa yksityinen päi-
vähoidon tuottaja. Lakisääteisen lasten hoidon tuen lisäksi kunta voi maksaa perheelle 
ns. kuntalisää. Osittaista hoitorahaa maksetaan lapsen hoidon järjestämisen vuoksi ly-
hennettyä työviikkoa tekevälle vanhemmalle tai muulle huoltajalle alle kolmevuotiaasta 
lapsesta tai peruskoulun 1. tai 2. luokalla olevasta lapsesta.

Elatustuki

Elatustuen maksaminen on ollut Kelan vastuulla 1.4.2009 lähtien. Elatustukea makse-
taan alle 18-vuotiaasta lapsesta. Jos elatusvelvollinen vanhempi ei maksa vahvistet-
tua elatusapua tai sitä ei ole vahvistettu elatusvelvollisen taloustilanteen vuoksi tai jos 
elatusapu on pienempi kuin täysi elatustuki, niin Kela maksaa elatustukea. Kela myös 
perii elatusvelvollisen maksamatta jääneet elatustuet sekä elatusavut ja tilittää elatus-
avut lapselle. Elatustukea maksetaan myös henkilölle joka on adoptoinut lapsen ilman 
kumppania tai jos lapsen isyyttä ei ole vahvistettu.

Äitiysavustus ja adoptiotuki

Äitiysavustus suoritetaan rahana tai lapsenhoitotarvikkeita sisältävänä äitiyspakkauk-
sena.

Adoptiotukea maksetaan kansainvälisestä lapseksi ottamisesta aiheutuneisiin kus-
tannuksiin.

2.4.3 ylEinEn asumistuki

Yleisellä asumistuella tuetaan pienituloisten asumista. Tuki myönnetään ruokakunnit-
tain. Asumistukea maksetaan vain Suomessa sijaitsevaan, vakinaiseen asuntoon. Ylei-
seen asumistukeen ovat oikeutettuja kaikki ne riittävän pienituloiset ruokakunnat, jotka 
eivät ole oikeutettuja eläkkeensaajan asumistukeen, opintotuen asumislisään, eivätkä 
sotilasavustuksen asumisavustukseen.

Asumistuki on 80 prosenttia niistä kohtuullisista asumismenoista, jotka ylittävät ruo-
kakunnan perusomavastuun euromäärän. Kohtuullisten asumismenojen taso hyväksy-
tään vuosittain valtioneuvoston asetuksella.
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2.4.4 opintotuki

Opintotuki turvaa opiskeluaikaista toimeentuloa. Suomessa harjoitettaviin opintoihin 
voidaan myöntää opintotukea Suomen kansalaiselle, EU- tai ETA-työntekijälle ja hänen 
aviopuolisolleen ja huollettavana olevalle lapselle. Tukea myönnetään myös muulle kuin 
Suomen kansalaiselle, jos hän on asunut Suomessa vähintään kaksi vuotta muussa kuin 
opiskelutarkoituksessa ja asumista voidaan pitää pysyvänä.

Opintotukea myönnetään peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihin: lukion op-
pimäärän suorittamiseen, ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen sekä korkeakoulu-
tutkinnon suorittamiseen.

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta 
sekä ateriatuesta, koulumatkatuesta ja korkoavustuksesta. Opintorahan suuruus riip-
puu opiskelijan iästä, asumis- ja perhesuhteista, oppilaitoksesta sekä taloudellisesta 
tilanteesta.

2.4.5 muut sosiaaliturvan ylEisrahaston EtuudEt

Maahanmuuttajan erityistuki on turvannut toimeentuloa vanhuuden ja työkyvyttömyyden 
ajalta sellaiselle Suomessa asuvalle maahanmuuttajalle, joka muutoin olisi ollut pitkäai-
kaisesti kunnallisen toimeentulotuen tarpeessa. Tuki korvautui takuueläkkeellä 1.3.2011.

Sotilasavustus turvaa asevelvollisen omaisten toimeentuloa asevelvollisen palveluai-
kana. Asevelvolliselle itselleen voidaan korvata kustannukset hänen käytössään olevasta 
asunnosta. Sotilasavustukseen voi kuulua perusavustus, asumisavustus ja erityisavus-
tus. Täysimääräinen perusavustus on täyden kansaneläkkeen suuruinen.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden välittäminen siirtyi kunnilta Kelan hoi-
dettavaksi 1.9.2010 alkaen. Tulkkauspalvelun järjestämisen tavoitteena on tarjota vai-
keasti kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa tulkka-
uspalvelut edistäen vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisina 
yhteiskunnan jäseninä. Tulkkauspalvelu on käyttäjälle maksutonta ja etuuskulut muo-
dostuvat tulkeille maksettavista palkkioista.

Rintamaveteraaneille maksetaan valtion varoista kuntoutusmatkakustannuksista se 
osa, jota ei korvata sairausvakuutuslain perusteella.
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3 KELAN ETUUS- JA TOIMINTAKULUJEN RAHOITUS

Kelan etuuksien ja toimintakulujen rahoitus on seuraavassa kuvattu rahastoittain. Ke-
lan etuusrahastoja ovat kansaneläkerahasto, sairausvakuutusrahasto ja sosiaaliturvan 
yleisrahasto. Lisäksi Kelassa on eläkevastuurahasto, josta rahoitetaan Kelan henkilö-
kunnan eläkkeet.

Kansaneläkerahasto

Vuodesta 2010 alkaen valtio on rahoittanut kaikki kansaneläkerahastosta maksettavat 
etuuskulut. Rahastosta maksettavia etuuksia ovat kansaneläkkeet, joihin luetaan kuu-
luviksi eläkevähenteiset kansaneläkkeet, lapsikorotukset, työkyvyn arvioinnista aiheu-
tuvat kulut sekä yleiset perhe-eläkkeet.

Kansaneläkerahastosta maksettavien etuuskulujen aiheuttamat toimintakulut ovat 
20 pro senttia Kansaneläkelaitoksen kaikista toimintakuluista vuonna 2011. Tämän li-
säksi eläkevastuurahastoon siirretään omaisuutta vuoteen 2020 saakka.

Rahaston tuottoja ovat valtion osuudet etuuksiin ja toimintakuluihin, omaisuuden 
tuotot sekä aikaisemmilta vuosilta vielä kertyvät työnantajan kansaneläkemaksut. Ra-
haston vähimmäismäärä on 3,5 prosenttia kansaneläkkeiden etuuskuluista ja kansan-
eläkerahaston toimintakuluista. Valtio takaa vähimmäismäärän.

Kansaneläkerahastosta maksetaan myös rintamasotilasetuudet, eläkkeensaajien asu-
mistuet ja vammaisetuudet sekä 1.3.2011 alkaen takuueläkkeet, jotka valtio rahoittaa.

Sairausvakuutusrahasto

Sairausvakuutuksen rahoitus uudistettiin vuoden 2006 alusta lukien. Sairausvakuutus 
jaettiin rahoituksellisesti työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen. Työtulova-
kuutuksesta maksetaan sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat, kuntoutusrahat ja 
työterveyshuollon kustannukset. Sairaanhoitovakuutuksesta rahoitetaan sairaanhoito-
korvaukset, kuntoutuksen menot ja osuus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kuluista.

Työtulovakuutuksesta valtio rahoittaa vähimmäispäivärahat ja osuuden yrittäjien ja 
maatalousyrittäjien työterveydenhuollon kuluista sekä 0,1 prosenttia muista kuin vä-
himmäismääräisistä vanhempainrahoista. Muulta osin työtulovakuutuksen kulut rahoi-
tetaan työnantajan ja palkansaajien sekä yrittäjien vakuutusmaksuilla. Vuoden 2006 
uudistuksen tullessa voimaan työnantajat rahoittivat 73 prosenttia sekä palkansaajat ja 
yrittäjät 27 prosenttia etuuskuluista. Sen jälkeen maksut määräytyvät siten, että työnan-
tajien maksuprosentti ja palkansaajien sekä yrittäjien maksuprosentti muuttuvat vuosit-
tain yhtä paljon. Työtulovakuutuksen maksut lasketaan palkansaajilla bruttopalkasta ja 
yrittäjillä ja maatalousyrittäjillä eläkevakuutuksen työtulosta. YEL -vakuutetut yrittäjät 
maksavat korotettua päivärahamaksua. Korotuksella rahoitetaan yrittäjien sairausva-
kuutuksen omavastuuajalta aiheutuvat päivärahamenot.

Sairaanhoitovakuutuksen kuluista valtio rahoittaa 50 prosenttia sekä osuuden EU-
maista olevien henkilöiden sairaanhoidon kustannuksista. Palkansaajat ja yrittäjät sekä 

 | Kelan aktuaarijulkaisuja 9 • 2011 | 21



etuudensaajat rahoittavat sairaanhoitovakuutuksen kulut muulta osin. Vuosittain mak-
suprosentit määrätään siten, että etuudensaajien prosentti on 0,17 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin palkansaajien ja yrittäjien prosentti.

Palkansaajat ja etuudensaajat maksavat sairaanhoitomaksua kunnallisverotuksessa 
verotettavan ansiotulon ja yrittäjät nettotyötulon perusteella.

Sairausvakuutusrahaston toimintamenot ovat 47 prosenttia Kelan kaikista toimin-
tamenoista vuonna 2011. Siitä 35 prosenttia kohdistuu työtulovakuutukseen ja 65 pro-
senttia sairaanhoitovakuutukseen. Työtulovakuutuksen toimintamenot rahoitetaan ko-
konaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla. Sairaanhoitovakuutuksen toimintame-
noista valtio rahoittaa puolet ja toinen puoli rahoitetaan vakuutusmaksuilla.

Sosiaaliturvan yleisrahasto

Muut kuin kansaneläkevakuutuksen ja sairausvakuutuksen etuudet maksetaan sosiaali-
turvan yleisrahastosta. Rahastosta maksetaan työttömyyden perusturvaan liittyvät etuu-
det, lapsiperheiden etuudet, yleinen asumistuki sekä opintotuet. Lisäksi rahastosta mak-
setaan joukko pieniä etuuksia, joita ovat sotilasavustus, rintamaveteraanien kuntoutus-
matkat sekä maahanmuuttajan erityistuki, joka sulautettiin takuueläkkeeseen 1.3.2011 
alkaen, ja vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista aiheutuvat kulut 1.10.2010 al-
kaen.

Pääsääntöisesti valtio vastaa sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien 
kustannuksista. Työttömyyden perusturvasta Työttömyysvakuutusrahasto maksaa pe-
ruspäivärahaan liittyvät korotusosat, muutosturvalisät ja vuosittain päätettävän osuu-
den peruspäivärahoista.

Kunnat rahoittavat lastenhoidon tuen etuusmenot. Pitkäaikaistyöttömien työmark-
kinatukikustannukset 500 päivää ylittävältä työttömyysajalta, jos työtön ei osallistu jo-
honkin aktivointitoimenpiteeseen, valtio ja kunnat rahoittavat puoliksi.

Sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut ovat 33 prosenttia Kelan toimintakuluista 
vuonna 2011. Sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut rahoitetaan valtion osuudella 
ja omaisuuden tuotoilla.
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4 LASKELMIEN PERUSTEET

Laskelma perustuu oletuksiin väestöstä (4.1.) ja kansantaloudesta (4.2.) sekä etuuksien 
lukumääriä, alkavuuksia ja tasoa koskeviin oletuksiin (4.3.). Lisäksi tässä luvussa käsi-
tellään tulojen ja toimintakulujen arvioinnin perusteita (4.4. ja 4.5.).

4.1 väEstökEhitys

Laskelma on laadittu kahdella väestövaihtoehdolla. Peruslaskelma perustuu Kelassa 
laadittuun väestöennusteeseen ja vaihtoehtolaskelman väestökehitys vastaa Tilasto-
keskuksen väestöennustetta. Luvussa 5 molemmat väestöennusteet esitellään yksityis-
kohtaisemmin.

Peruslaskelman väestöennuste on laadittu Kelassa keväällä 2010 lähtökohtaväestönä 
vuoden 2009 lopun väkiluku. Laskelmassa on tehty seuraavat oletukset. Syntyvyyden on 
oletettu olevan vuoden 2008 havaitulla tasolla eli kokonaishedelmällisyysluku on 1,85 
koko ennustekauden ajan. Nettomaahanmuuton on oletettu vähenevän vuoden 2009 
havaitusta noin 14 500 henkilöstä vähitellen vuoteen 2013 saakka ja on siitä eteenpäin 
10 000 henkilöä vuosittain. Kuolevuuden pienenemisen on oletettu jatkuvan hieman hi-
dastuen siten, että miesten elinajanodote kasvaa 76,3 vuodesta 83,3 vuoteen ja naisten 
elinajanodote kasvaa 83,0 vuodesta 88,2.

Viimeisen 40 vuoden aikana kokonaishedelmällisyysluku oli pienimmillään 1,5 vuon-
na 1973. Tämän jälkeen se on vaihdellut välillä 1,59–1,86. Vuodesta 2004 lähtien se on 
ylittänyt luvun 1,8, vuonna 2009 se oli 1,86.

Muuttoliike on yleensä ollut Suomelle tappiollinen 1980-luvun alkuun saakka. Vuo-
desta 1981 alkaen maahanmuuttajia on ollut enemmän kuin maastamuuttajia. Vuosi-
na 1980–2000 nettosiirtolaisuus oli keskimäärin alle 5 000 henkilöä vuodessa. Vuo-
desta 2000 alkaen nettomaahanmuutto kasvoi vuoteen 2008 saakka, jolloin se oli noin 
15 500. Vuonna 2009 se aleni noin 1 000 henkilöllä. Maastamuutto on ollut 2000-luvulla 
suhteellisen tasaista, noin 13 000 henkilöä vuodessa. Näin ollen nettomaahanmuuton 
kasvu on perustunut lisääntyneeseen maahanmuuttoon. Viime vuosikymmenien vaihte-
luun perustuen peruslaskelmassa ennustekauden muuttovoitoksi arvioidaan keskimää-
rin 10 000 henkilöä vuodessa.

Viimeisen 30 vuoden aikana vastasyntyneen elinajanodote on kasvanut runsaat 2 vuot-
ta 10 vuotta kohti. Peruslaskelmassa oletetaan kuolevuuden pienenevän ennustekaudella 
hieman hidastuen. Kuolevuus pienenisi siten, että elinajanodote 10 vuotta kohti kasvai-
si 1,6 vuotta vuoteen 2030 saakka ja seuraavien 30 vuoden aikana vielä noin 1 vuoden 
10  vuotta kohti. Vaihtoehtoisen väestöennusteen oletukset on esitelty väestöennustei-
den tulosten yhteydessä luvussa 5.
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4.2 kansantaloudEn kEhitys

Kansantalouden kehitystä koskevat oletukset vuosille 2010–2015 noudattavat alkuvuo-
den 2011 suhdanne-ennusteita (taulukko 1). Vuosina 2016–2019 työttömyysasteen on 
oletettu muuttuvan vielä hieman. Vuodesta 2020 eteenpäin kaikkien kansantaloussuurei-
den muutokset on vakioitu vuoden 2020 tasolle. Elinkustannusten on oletettu kasvavan 
2 prosenttia ja ansiotason reaalisesti 1,75 prosenttia vuodessa viime vuosina yleisesti 
käytettyjen oletusten mukaisesti. Työttömien osuuden työvoimasta on oletettu pienene-
vän vuodesta 2010 alkaen vuoteen 2020 mennessä 5 prosenttiin.

Bruttokansantuotteen on oletettu kasvavan palkkasumman kehitystä seuraten. Palk-
kasumma saadaan laskennan tuloksena siten kuin luvussa 4.4. on esitetty. Myös palk-
kasumman ja BKT:n laskennalliset vuotuiset muutokset arviokaudella on esitetty luvus-
sa 4.4.

Taulukko 1. Kansantaloussuureet 2009–2060

Elinkustannus-
indeksi

Reaalinen
ansiotaso

Työttömyys-
prosentti

Vuotuinen muutosprosentti

2009 0,00 3,90 8,20
2010 1,50 1,30 8,40
2011 2,50 0,00 8,20
2012 2,00 1,00 7,90
2013 2,00 1,70 8,00
2014 2,00 1,70 7,30
2015 2,00 1,70 6,90
2016 2,00 1,75 6,80
2017 2,00 1,75 6,40
2018 2,00 1,75 6,00
2019 2,00 1,75 5,50
2020 2,00 1,75 5,00
2021–2060 2,00 1,75 5,00
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4.3 EtuusmEnojEn arviointia koskEvia pErustEita

Eläkevakuutus

Lähtökohtana eläkevakuutuksen lukumääriä koskevissa arvioissa ovat väestöennusteet 
ja arvio 25-vuotiaan henkilön eläkkeellejäämisiän kehityksestä tulevaisuudessa.

Eläketurvakeskuksen julkaiseman raportin mukaan vuonna 2008 25-vuotiaan hen-
kilön eläkkeellejäämisiän odote työeläkejärjestelmässä oli 59,4 vuotta. Vastaava luku 
vuonna 2009 oli 59,8 vuotta ja vuonna 2010 60,4 vuotta. Kun tarkastellaan koko eläke-
järjestelmää, odote on 25-vuotiaalla henkilöllä lähes sama.

Tämän aktuaariraportin lähtökohtaoletus eläkevakuutuksessa on, että 25-vuotiaan 
henkilön eläkkeellejäämisiän odote kasvaa Suomessa 3 vuodella vuodesta 2008 vuo-
teen 2025 mennessä. Tähän pääsemiseksi työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden tu-
lee alentua nykyisestä noin puoleen vuoteen 2025 mennessä. Vanhuuseläkkeelle jää-
misessä tulee myös tapahtua myöhentymistä. Nykyisin 63- ja 64-vuotiaista jää vuosit-
tain eläkkeelle runsaat 40 prosenttia. Tämän osuuden tulee alentua noin 25 prosenttiin 
vuoteen 2025 mennessä. Laskelmassa on lisäksi oletettu, että 65-, 66-, ja 67-vuotiaista 
vuosittain puolet ei-eläkkeellä olevista jää eläkkeelle ja kaikki ovat eläkkeellä 68 vuotta 
täytettyään. Esimerkiksi nämä muutokset mahdollistavat sen, että eläkkeellejäämisiän 
odote voi kasvaa 3 vuodella vuodesta 2008 vuoteen 2025 mennessä.

Vuonna 2009 kaikista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeellä olleista 
50 prosenttia sai myös eläkevähenteistä kansaneläkettä. Miehillä osuus oli 44 prosent-
tia ja naisilla 56 prosenttia. Nykyisin alkavissa uusissa eläkkeissä noin 40 prosenttiin 
liittyy myös kansaneläke. Tulevaisuudessa tämä osuus alenee edelleen. Rintamasotila-
setuuksien saajien lukumäärä alenee kuolevuusoletuksen mukaisesti.

Vammaisetuuksissa esiintyvyyden muutos tasaantuu lähitulevaisuudessa siten että 
2020-luvun jälkeen suhteellinen esiintyvyys on vakio. Muutokset johtuvat tulevaisuu-
dessa vain riskiväestön kasvusta tai vähenemisestä.

Sairausvakuutus

Sairausvakuutusetuuksien lukumäärätietoina on käytetty korvattuja päiviä ja korvauk-
sien omavastuukertoja. Omavastuukerta on lääkkeen korvauslajikohtainen ostokerta, 
lääkärissä- tai hammaslääkärissäkäynti, kerralla määrätty tutkimus- tai hoitosarja tai 
yhdensuuntainen matka.

Viime vuosikymmenten aikana lukumäärät ovat kehittyneet vaihtelevasti. Laskelmis-
sa on oletettu, että ikäluokittaiset esiintyvyydet ovat viimeisten tilastovuosien mukaisia 
vakioita koko arviokauden. Näin lukumäärät muuttuvat pitkällä aikavälillä vain väestön-
kehityksen mukaan.

Sairaus-, vanhempain- ja kuntoutuspäivärahojen keskimääräinen suuruus on arvioitu 
ansiotason perusteella. Myös työterveyshuollon korvaukset seuraavat ansiotason kasvua.

Lääkkeiden ostokertakohtaisten kustannusten on oletettu pitkällä aikavälillä kasva-
van ansiotason kasvun mukaisesti.
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Sairaanhoidon korvausten keskimääräisten omavastuukertakohtaisten kustannus-
ten on viimeisen kymmenen vuoden kehityksen perusteella oletettu kasvavan korvaus-
lajeittain eri tavoin, hieman ansiotasoa hitaammin tai ansiotason mukaisesti. Taksoja 
ja omavastuita on oletettu tarkistettavan kustannuskehityksen mukaan niin, että keski-
määräinen korvaustaso suhteessa kustannuksiin säilyy nykyisenä.

Sosiaaliturvan yleisrahaston etuudet

Etuudensaajien lukumäärien kehitys on arvioitu väestömäärän perusteella. Kussakin 
etuudessa saajamäärien kehitys pohjautuu väestömäärän muutoksiin kyseisen etuu-
den kannalta relevanteissa ikäluokissa. Alkavuuksien ja osuuksien on oletettu pysyvän 
viime vuosien tasolla. Työttömyysturvassa on lisäksi tehty oletus työttömyysasteen ke-
hityksestä ja ansioturvan ja perusturvan saajien määristä.

Indeksiin sitomattomia etuuksia ja kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia olete-
taan korotettavan puolella reaaliansiotason kasvusta, mikä vastaa erillisiä vuosittaisia 
tasokorotuksia. Oletus vaikuttaa siten, että etuuksien taso säilyy paremmin verrattuna 
yleiseen hyvinvointiin pitkällä aikavälillä.

4.4 maksujEn pErustEEna olEviEn palkka- ja muidEn tulojEn arviointi

Työnantajan sairausvakuutusmaksua maksetaan bruttopalkan perusteella. Palkkasum-
man keskimääräiseksi reaaliseksi muutokseksi on vuosina 2011–2014 arvioitu noin 
2,5 prosenttia vuodessa. Vuodesta 2015 eteenpäin palkkasumman vuotuinen muutos 
muodostuu elinkustannusindeksin, reaaliansiotason muutoksen sekä työllisten määrän 
muutoksen tulona.

Palkkasumman reaalinen muutos on vuoteen 2020 saakka noin 2,1 prosenttia vuo-
dessa, vuosina 2021–2030 noin 1,5 prosenttia, vuosina 2031–2060 noin 1,7 prosenttia. 
Vastaavasti bruttokansantuotteen keskimääräinen reaalinen muutos on arvioitu olevan 
välillä 2011–2014 noin 2,6 prosenttia, vuoteen 2020 saakka noin 2,3 prosenttia, vuosi-
na 2021–2030 noin 1,5 prosenttia, ja vuosina 2031–2060 noin 1,7 prosenttia vuodessa.

Myös sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusta on palkansaajilla bruttopalkka. 
Elinkeinotoiminnan yrittäjillä ja maatalousyrittäjillä se on eläkevakuutuksen laskennal-
linen työtulo. Yrittäjien työtulojen kasvun on arvioitu noudattavan palkkasumman kehi-
tystä.

Palkansaajat ja etuudensaajat maksavat sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua 
kunnallisverotuksessa verotettavan ansiotulon perusteella ja yrittäjät nettotyötulon pe-
rusteella. Kunnallisverotuksessa verotettava ansiotulo sisältää palkkatulojen lisäksi eläk-
keet ja veronalaiset sosiaalietuudet. Eläkkeet on arvioitu suhteella palkkasummasta. 
Kelasta maksettavien sosiaalietuuksien määrät ovat tämän raportin arvioiden mukaiset. 
Ansiosidonnaisen työttömyysturvan menot on arvioitu ansioturvaa saavien työttömien 
osuuden perusteella.
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Sosiaalietuuksien veronalaisuuteen ei ole oletettu tehtävän muutoksia. Tuloverotuk-
sen vähennysten osuuden veronalaisista tuloista on oletettu pysyvän nykyisellä noin vii-
denneksen tasolla 2030-luvulle saakka ja hieman laskevan siitä eteenpäin.

Omaisuuden tuotot ovat vuoden 2020 jälkeen kaikissa rahastoissa pankkitilien kor-
kotuottoja. Siihen saakka kansaneläkerahastossa on osakkeita, joista kertyy vuosittain 
vähenevä määrä osinkoja. Omaisuuden tuottoarviot seuraavat rahastoista maksettavien 
etuuksien arvioitua kehitystä eli sairausvakuutusrahastossa ne kasvavat enemmän kuin 
kansaneläkerahastossa ja sosiaaliturvan yleisrahastossa.

4.5 kElan toimintakulut

Kelan toimintakuluina on sekä peruslaskelmassa että vaihtoehtolaskelmassa pidetty 
vuodesta 2015 alkaen laskennallista 3,4 prosentin osuutta etuusmenoista. Rahastokoh-
taiset toimintakulujen osuusprosentit vaihtelevat etuusosuuksien mukaisesti. Kun vuon-
na 2011 kansaneläkerahaston toimintakuluosuus on 20 prosenttia, sairausvakuutuksen 
47 prosenttia ja sosiaaliturvan yleisrahaston 33 prosenttia toimintakuluista, osuudet 
muuttuvat arviokaudella siten, että vuonna 2060 peruslaskelmassa kansaneläkerahas-
ton toimintakuluosuus on 15 prosenttia, sairausvakuutuksen 61 prosenttia ja sosiaali-
turvan yleisrahaston 24 prosenttia toimintakuluista. Vaihtoehtolaskelmassa vastaavat 
osuudet ovat samat kuin peruslaskelmassa.
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5 VÄESTÖENNUSTEIDEN TULOKSET

Tässä raportissa Kelan hoitaman sosiaaliturvan pitkän aikavälin kehitysnäkymiä tarkas-
tellaan ns. perus- ja vaihtoehtolaskelman avulla. Erottava tekijä näiden kahden laskel-
man välillä on väestöennuste. Laskelmien taustalla olevien väestöennusteiden keskeiset 
piirteet esitellään tässä luvussa.

Peruslaskelman väestöennuste

Kuten edellä luvussa 4.1 mainittiin, peruslaskelman väestöennuste on laadittu Kelassa 
keväällä 2010 lähtökohtaväestönä vuoden 2009 lopun väkiluku. Peruslaskelman taus-
talla on seuraavat oletukset:

 • kokonaishedelmällisyysluku on koko ennustekauden 1,85
 • nettomaahanmuutto alenee vuoden 2009 havaitusta 14 548 henkilöstä vuoteen 

2013 ja on siitä eteenpäin 10 000 henkilöä koko ennustekauden
 • kuolevuuden aleneminen jatkuu hieman hidastuen siten, että miesten elinajan 

odote kasvaa 76,3 vuodesta 83,3 vuoteen ja naisten elinajanodote kasvaa 83,0 
vuodesta 88,2 vuoteen ennustekauden aikana.

Väkiluku jatkaa kasvuaan laskelmien mukaan 2030-luvun loppupuolelle saakka, jolloin 
se on korkeimmillaan noin 5,72 miljoonaa. Tämän jälkeen väkiluku pienenee hieman 
vuosittain ja se on 5,68 miljoonaa vuonna 2060 (taulukko 2). Kuolleiden määrä ylittää 
syntyneiden määrän laskelman mukaan 2020-luvun lopulla (kuva 2).

Kuva 2. Syntyneet, kuolleet ja nettomaahanmuutto 1950–2060
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Suurten ikäluokkien vanhetessa vanhusten määrä ja osuus koko väestöstä kasvavat 
voimakkaasti. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2009 verraten 1,6-kertaiseksi vuo-
teen 2030 mennessä. Yli 65-vuotiaiden osuus koko väestöstä on 17 prosenttia vuonna 
2009, 26 prosenttia vuonna 2030 ja 27 prosenttia vuonna 2060 (taulukko 2).

Työikäisten (20–64-vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee nykyisestä 60 prosentista 
55 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, osuus on 52 prosenttia vuonna 2030 ja 51 pro-
senttia vuonna 2060. Lasten (0–19-vuotiaiden) osuus pienenee nykyisestä 23 prosen-
tista 21 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä (taulukko 2).

Taulukko 2. Väkiluku ikäryhmittäin 1950–2060

0–19 20–64 65– Yhteensä 0–19 20–64 65–
1 000 henkilöä %

1950 1 520 2 243 267 4 030 37,7 55,7 6,6
1955 1 637 2 327 295 4 259 38,4 54,6 6,9
1960 1 713 2 406 328 4 446 38,5 54,1 7,4
1965 1 710 2 489 371 4 570 37,4 54,5 8,1
1970 1 540 2 631 427 4 598 33,5 57,2 9,3
1975 1 426 2 786 509 4 720 30,2 59,0 10,8
1980 1 345 2 865 577 4 788 28,1 59,8 12,1
1985 1 297 2 996 618 4 911 26,4 61,0 12,6
1990 1 268 3 058 673 4 998 25,4 61,2 13,5
1995 1 299 3 086 732 5 117 25,4 60,3 14,3
2000 1 268 3 136 777 5 181 24,5 60,5 15,0
2005 1 228 3 187 841 5 256 23,4 60,6 16,0
2009 1 223 3 218 910 5 351 22,9 60,1 17,0
2010 1 219 3 214 943 5 375 22,7 59,8 17,5
2015 1 203 3 141 1 135 5 480 22,0 57,3 20,7
2020 1 221 3 068 1 281 5 571 21,9 55,1 23,0
2025 1 240 3 010 1 394 5 644 22,0 53,3 24,7
2030 1 234 2 971 1 488 5 693 21,7 52,2 26,1
2035 1 218 2 965 1 532 5 715 21,3 51,9 26,8
2040 1 202 2 992 1 519 5 713 21,0 52,4 26,6
2045 1 197 2 987 1 518 5 702 21,0 52,4 26,6
2050 1 200 2 963 1 527 5 691 21,1 52,1 26,8
2055 1 206 2 943 1 534 5 683 21,2 51,8 27,0
2060 1 204 2 918 1 557 5 679 21,2 51,4 27,4

 | Kelan aktuaarijulkaisuja 9 • 2011 | 29

Väestöennusteiden tulokset



Väestöllinen huoltosuhde, eli lasten (0–19-vuotiaiden) ja eläkeikäisten (yli 65-vuoti-
aiden) määrä sataa työikäistä (20–64-vuotiasta) kohden, on 2009-luvun alkupuolelle asti 
alle 70. Tämän jälkeen suhde kasvaa siten, että se on 2020-luvun loppupuolelta lähtien 
pysyvästi yli 90. Vuonna 2030 huoltosuhde on 92 ja vuonna 2060 vastaavasti 95 (kuva 3).

Vaihtoehtolaskelman väestöennuste

Vaihtoehtolaskelma on laadittu käyttäen Tilastokeskuksen syksyllä 2009 julkaisemaa 
väestöennustetta vuosille 2009–2060. Laskelma perustuu seuraaviin oletuksiin:

 • kokonaishedelmällisyysluku on sama kuin peruslaskelmassa eli 1,85

 • nettomaahanmuutto 15 000 henkilöä koko ennustekauden

 • Vuosina 1989–2008 havaittu kuolleisuuden alenemisvauhti jatkuu koko ennus-
tekauden. Miesten elinajan odote kasvaa 76,3 vuodesta 87,9 vuoteen ja naisten 
elinajanodote 83,0 vuodesta 91,5 vuoteen ennustekauden aikana.

Vaihtoehtoisen väestöennusteen mukaan väkiluku on noin 0,5 miljoonaa suurempi kuin 
peruslaskelmassa vuonna 2060. Vaihtoehtoisen väestöennusteen väkiluku ylittää 6 mil-
joonan rajan 2040-luvun alkupuolella, ja on 6,2 miljoonaa vuonna 2060.
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Kuva 3. Väestöllinen huoltosuhde 1980–2060
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Työikäisten (15–64-vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee nykyisestä 66 prosentista 
58 prosenttiin vuoteen 2040 ja 56 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten mää-
rä alkaa vähentyä vuonna 2010, jolloin sotien jälkeiset suuret ikäluokat siirtyvät eläke-
ikään. Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 17 prosen-
tista 27 prosenttiin vuoteen 2040 ja 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä.

Eläkeikäisten eli 65 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien määrä lähes kaksinker-
taistuu nykyisestä 0,9 miljoonasta 1,79 miljoonaan vuoteen 2060 mennessä. Yli 85-vuo-
tiaiden osuuden väestöstä ennustetaan nousevan viime vuodenvaihteen 2 prosentista 
7 pro senttiin ja heidän määränsä nykyisestä 108 000:sta 463 000:een.

Väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten määrä sataa työikäistä kohden 
kehittyy aluksi kuten peruslaskelmassa. Vuonna 2030 huoltosuhde on 92 ja vuonna 
2060 vastaavasti 98.

Väestöennusteiden vertailu

Vaihtoehtolaskelman väestöennusteessa väkiluku on peruslaskelman väestöennusteen 
väkilukua suurempi johtuen nettomaahanmuutto-oletusten erosta (vuosittain 5 000 hen-
kilöä) sekä varsinkin vanhimmissa ikäluokissa kuolevuuden oletuksista. Myös syntyneitä 
on vaihtoehtolaskelman ennusteen mukaan enemmän, koska hedelmällissyysiässä ole-
vien naisten lukumäärä on vaihtoehtoisen ennusteen oletuksilla suurempi.

Sekä perus- että vaihtoehtolaskelman väestöennusteet perustuvat havaintoihin syn-
tyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Syntyvyyden osalta 
on molemmissa ennusteissa sama oletus eli kokonaishedelmällisyysluvun oletetaan ole-
van 1,85 koko ennustekauden.

Nettomaahanmuutto-oletus on peruslaskelman väestöennusteessa 10 000 henki-
löä ja vaihtoehtolaskelman väestöennusteessa 15 000. Tilastojen perusteella vuoteen 
2009 mennessä vain vuonna 2008 muuttovoitto on ollut yli 15 000 (15 457 henkilöä). 
Yli 10 000 muuttovoitto on ollut vuosina 1991 (13 017), 2006 (10 344), 2007 (13 586) ja 
vuonna 2009 (14 548). Muina vuosina havainnot ovat alle 10 000. Lisäksi sekä Tilasto-
keskuksen aikaisemmissa ennusteissa että Eurostatin Suomea koskevissa ennusteissa 
on käytetty muuttovoittona 5 000–10 000.

Vaihtoehtolaskelman väestöennusteessa kuolevuuden oletetaan pienenevän koko 
tarkastelujakson yhtä voimakkaasti kuin lähimenneisyydessä. Peruslaskelmassa ole-
tetaan kuolevuuden pienenevän hieman hidastuen. Tätä oletusta tukee myös edellinen 
Eurostatin ennuste.

Taulukossa 3 on esitelty perus- ja vaihtoehtolaskelmissa käytettyjen väestöennus-
teiden eroavaisuuksia suhdelukuna, eli vaihtoehtolaskelmaan liittyvät väestömäärät on 
jaettu peruslaskelman vastaavalla. Ikäryhmien väliset erot ilmenevät kuvasta 4.

Väestöennusteiden erot ovat noin vuoteen 1930 saakka eri ikäryhmissä melko sa-
manlaiset. Vuonna 2030 vaihtoehtolaskelman mukaan väkiluku on noin 3 prosenttia 
suurempi. Tämän ajankohdan jälkeen erot kasvavat siten, että yli 65-vuotiaiden ikäryh-
mässä vaihtoehtolaskelman ja peruslaskelman suhteellinen ero on olennaisesti suurem-
pi kuin muissa ikäryhmissä.
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Väkilukujen suhde Syntyneet Kuolleet Netto-
maahan-
muutto0–19 20–64 65– Yhteensä

2009 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2010 1,000 1,001 1,001 1,001 1,002 0,995 1,118
2015 1,005 1,007 1,003 1,005 1,008 0,984 1,500
2020 1,011 1,014 1,007 1,012 1,016 0,965 1,500
2025 1,017 1,022 1,015 1,019 1,024 0,952 1,500
2030 1,025 1,030 1,025 1,028 1,032 0,946 1,500
2035 1,032 1,038 1,039 1,037 1,038 0,933 1,500
2040 1,040 1,045 1,058 1,048 1,042 0,934 1,500
2045 1,046 1,053 1,078 1,059 1,048 0,933 1,500
2050 1,052 1,062 1,100 1,070 1,055 0,929 1,500
2055 1,058 1,069 1,125 1,082 1,064 0,930 1,500
2060 1,065 1,078 1,148 1,094 1,073 0,937 1,500

Taulukko 3. Perus- ja vaihtoehtolaskelman väestöennusteiden vertailu 2009–2060

Kuva 4. Väestö ikäryhmittäin perus- ja vaihtoehtolaskelman oletuksilla 2005–2060
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6 LASKELMAN TULOKSET: LUKUMÄÄRÄT

6.1 kansanEläkEvakuutuksEn lukumäärät

Eläkeuudistuksen tultua voimaan vuoden 2005 alussa työeläkejärjestelmän vanhuus-
eläkkeelle voidaan siirtyä 63–68-vuotiaana. Lisäksi eläkkeen voi ottaa varhennettuna 
aikaisintaan 62-vuotiaana. Työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetään työeläkejärjestelmässä 
vain alle 63-vuotiaille. Kansaneläkejärjestelmässä täysimääräisen vanhuuseläkkeen voi 
saada 65-vuotiaana ja työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetään 65 vuoden ikään saakka. 
Myös kansaneläkkeen voi ottaa varhennettuna 62 vuoden iästä alkaen. Nykyisestä työt-
tömyyseläkejärjestelmästä luovutaan siten, että työttömyyseläkkeitä voidaan myöntää 
vielä ennen vuotta 1950 syntyneille pitkäaikaistyöttömille. Viimeiset työttömyyseläk-
keet maksetaan siten vuonna 2014. Pitkäaikaistyöttömien toimeentuloturva siirtyy työt-
tömyysturvajärjestelmän piiriin.

Eläkkeelle jäämisen myöhentäminen siten, että 25-vuotiaan henkilön eläkkeellejää-
misiän odote kasvaa 3 vuodella vuoteen 2025 mennessä, alentaa kaikkien eläkkeensaa-
jien lukumäärää pitkällä aikavälillä noin 8 prosenttia.

Myöhentämisoletuksesta johtuu, että vuonna 2030 Suomessa asuvia omaa eläkettä 
saavia on runsaat 100 000 henkilöä vähemmän verrattuna siihen, että eläkkeiden alka-
vuudet jäisivät nykyiselle tasolle. Pääosa tästä aiheutuu työkyvyttömyyseläkkeiden alka-
vuuden alenemisesta. Vuonna 2050 eläkkeensaajia on vastaavasti noin 140 000 henki-
löä vähemmän verrattuna siihen, että eläkkeiden alkavuudet jäisivät nykyiselle tasolle. 
Kansaneläkkeensaajien lukumääriin vaikutus on noin puolet.

Eläkkeelle jäämisen myöhentämisen vaikutus kansaneläkemenoon on noin 4 pro-
senttia vuonna 2020, 10 prosenttia vuonna 2030, 15 prosenttia vuonna 2040 ja 20 pro-
senttia vuonna 2050.

Eläkkeet

Kansaneläkkeensaajien lukumäärä oli vuoden 2010 lopussa 668 000 eli noin 50 pro-
senttia kaikista eläkkeensaajista (kuva 5). Lukumäärä pienenee hitaasti lähivuosikym-
meninä. Vuonna 2030 joka kolmanteen eläkkeeseen liittyy myös kansaneläke. Vuonna 
2060 kansaneläke liittyy vain joka neljänteen eläkkeeseen.
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Eläkkeensaajan asumistuet

Eläkkeensaajan asumistuen saajia on nykyään noin 180 000 (kuva 6). Kansaneläkejär-
jestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saavista asumistukea sai 42 prosenttia, vanhuuselä-
kettä saavista 17 prosenttia ja työttömyyseläkettä saavista 15 prosenttia. Asumistukien 
alkavuuden oletetaan kasvavan nykyisestä tasosta kaikissa ikäryhmissä vuoteen 2020 
saakka, jonka jälkeen alkavuuksien oletetaan kääntyvän tasaiseen laskuun uusien eläk-
keensaajien kohoavan tulotason vuoksi.

Eläkkeensaajien lukumäärän kasvaessa asumistuen saajien määrä kasvaa yhtäjak-
soisesti vuonna 2037 saavutettavaan huippuarvoon 222 500 saakka. Tämän jälkeen asu-
mistuen alkavuuden pieneneminen ja eläkkeensaajien määrän kasvuvauhdin tasaantu-
minen kääntää asumistukea saavien määrän laskuun, ja vuonna 2060 asumistukea saa 
215 000 henkilöä. 
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Kuva 5. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeensaajat 2000–2060
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Eläkkeensaajan hoitotuet

Eläkkeensaajien hoitotukien lukumäärät kasvavat merkittävästi väestön ikääntymisen 
myötä kaikissa hoitotukiluokissa lukuun ottamatta ns. suojatapauksia, joiden määrä 
vähenee. Kasvun arvioidaan jatkuvan vuoteen 2040 saakka suurena, jonka jälkeen sen 
tasaantuu. Vammaisetuuksissa esiintyvyyden muutos tasaantuu lähitulevaisuudessa si-
ten, että 2020-luvun jälkeen suhteellinen esiintyvyys on vakio. Muutokset johtuvat tu-
levaisuudessa vain riskiväestön kasvun tai vähenemisen kautta. Laitoshoitorajoituksen 
poisto vuoden 2010 alussa lisäsi hoitotuen saajia noin 10 prosenttia. Veteraanilisällä 
korotettuja hoitotukia maksettiin noin 8 000 henkilölle vuoden 2010 lopussa. Vuoden 
2010 lopussa eläkkeensaajien hoitotukien saajia oli 235 000 ja saajia arvioidaan olevan 
yhteensä lähes 400 000 vuonna 2060 (kuva 6).

Kuva 6. Eräiden etuuksien ja eläkkeenosien saajat 1980–2060
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Työkyvyttömyyseläkkeensaajien lukumäärän kasvu on lisännyt lapsikorotuksien saaji-
en määrää. Lukumäärä oli 20 700 vuoden 2010 lopussa. Saajien arvioidaan vähenevän 
huomattavasti työkyvyttömyyseläkeläisten vähetessä tulevaisuudessa siten, että vuon-
na 2060 saajien määrä on puolittunut.
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Ruokavaliokorvausten saajat ovat lisääntyneet vuosittain noin 5 prosenttia. Jatkossa 
tuon kasvun oletetaan hieman hiipuvan lähestyttäessä kahden prosentin osuutta koko 
väestöstä. Vuonna 2060 saajia arvioidaan olevan noin 78 500.

Leskeneläkkeensaajia oli 6 900 vuoden 2010 lopussa. Lukumäärän arvioidaan pie-
nenevän 40–64-vuotiaiden ja pienituloisten leskien lukumäärän vähentymisen myötä 
siten, että se on 5 900 vuoden 2060 lopussa.

Lapseneläkkeensaajia oli 21 100 vuoden 2010 lopussa. Lukumäärä pienenee lähi-
vuosina ja pysyy 21 000 saajan tuntumassa 2030-luvun puoliväliin saakka ja alkaa uu-
delleen vähentyä lasten lukumäärän mukaisesti. Vuoden 2060 lopussa lapseneläkkeen-
saajia on arviolta 20 800.

Rintamalisänsaajia oli 56 300 vuoden 2010 lopussa. Lukumäärä pienenee ja viimeiset 
lisät maksetaan 2020–2030-lukujen taitteessa. Rintamalisän saajista puolet saa myös 
ylimääräistä rintamalisää. Yli puolet saajista on naisia.

2010 2030 2060

Lapsikorotukset 20 700 12 200 9 500

Alle 16-vuotiaan vammaistuki 33 250 33 300 32 400

16 vuotta täyttäneen vammaistuki 10 450 8 500 8 350

Ruokavaliokorvaus 29 000 56 000 78 500

Leskeneläke 6 900 6 300 5 900

Lapseneläke 21 100 21 100 20 800

Rintamalisä 56 300 100 0

Ylimääräinen rintamalisä 28 600 50 0

Taulukko 4. Eräiden kansaneläkerahaston etuuksien saajamääriä vuosina 2010, 2030 
ja 2060

6.2 sairausvakuutuksEn lukumäärät

Sairausvakuutusetuuksien lukumäärätietoina on käytetty korvattuja päiviä (pv) ja kor-
vauksien omavastuukertoja (ovk) ja ne on esitetty kuvassa 7. Omavastuukerta on lääk-
keen korvauslajikohtainen ostokerta, lääkärissä- tai hammaslääkärissäkäynti, kerralla 
määrätty tutkimus- tai hoitosarja tai yhdensuuntainen matka.

Viime vuosikymmenten aikana lukumäärät ovat muuttuneet vaihtelevasti. Laskelmis-
sa on oletettu, että ikäluokittaiset esiintyvyydet ovat viimeisten tilastovuosien mukaisia 
vakioita koko arviokauden. Näin lukumäärät muuttuvat pitkällä aikavälillä vain väestön-
kehityksen kautta. Lukumäärien muutoksissa näkyy väestön ikärakenteen vanhenemi-
nen suurten ikäluokkien vanhenemisen myötä ja väestökasvun pysähtyminen 2030-lu-
vun puolivälin jälkeen.

36 | Kelan aktuaarijulkaisuja 9 • 2011 |

Laskelman tulokset: lukumäärät



6.2.1 työtulovakuutus

Sairauspäivärahapäiviä korvattiin 15,3 miljoonaa kappaletta vuonna 2010. Lukumäärä 
pysyy lähivuosina suunnilleen samansuuruisena ja alkaa pienentyä suurten ikäluokkien 
siirtyessä vanhuuseläkkeelle. Lukumäärän arvioidaan pienenevän siten, että se on noin 
14,2 miljoonaa vuonna 2060.

Vanhempainpäivärahapäiviä korvattiin 16,7 miljoonaa kappaletta vuonna 2010. Luku-
määrän on arvioitu kasvavan hieman lähivuosina ja alkavan pienentyä tasaisesti 2010-lu-
vun puolivälin jälkeen synnytysiässä olevien naisten määrän pienentyessä. Ennustekau-
den lopussa vuonna 2060 vanhempainpäivärahapäiviä arvioidaan olevan 16,2 miljoonaa.

Kuntoutusrahapäiviä korvattiin 2,16 miljoonaa kappaletta vuonna 2010. Lukumäärä 
pysyy likimäärin ennallaan vuoden 2011 jälkeen vuoteen 2060 asti. Vuodesta 2011 läh-
tien lakisääteinen kuntoutuspsykoterapia lisää kuntoutuspäivien lukumäärää.

Työterveyshuollon piirissä on nykyisin noin 1,9 miljoonaa työntekijää. Määrän arvi-
oidaan hieman vähenevän työllisten määrän vähentyessä 2020-luvulta alkaen.

Kuva 7. Eräitä sairausvakuutusetuuksien lukumääriä 1980–2060
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6.2.2 sairaanhoitovakuutus

Peruskorvattavien lääkkeiden ostokertoja oli 21,3 miljoonaa vuonna 2010. Lukumäärä 
kasvaa väestörakenteen vanhetessa noin vuoteen 2040 asti ja on suurimmillaan 27,3 
miljoonaa. Lukumäärän arvioidaan sen jälkeen hieman pienenevän siten, että ostoker-
tojen määrä on 27,1 miljoonaa vuonna 2060.

Erityiskorvattavien lääkkeiden ostokertoja oli 7,9 miljoonaa vuonna 2010. Lukumää-
rän arvioidaan olevan suurimmillaan 11,2 miljoonaa 2040-luvun alkupuoliskolla ja 11,1 
miljoonaa vuonna 2060.

Lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden omavastuukertoja oli yhteensä 6,5 miljoo-
naa vuonna 2010. Määrän arvioidaan kasvavan siten, että se on enimmillään 7,0 miljoo-
naa 2030-luvun puolivälissä. Sen jälkeen määrä pienenee 6,9 miljoonaan vuonna 2060.

Tutkimuksen ja hoidon omavastuukertojen määrä oli 1,6 miljoonaa vuonna 2010. Lu-
kumäärä muuttuu väestörakenteen vanhetessa. Sen arvioidaan olevan suurimmillaan 1,9 
miljoonaa 2030-luvun puolivälissä ja pienenevän 1,8 miljoonaan vuonna 2060.

Matkakorvauksia maksettiin 5,2 miljoonasta sairaanhoidon ja kuntoutuksen mat-
kasta vuonna 2010. Lukumäärä kasvaa ja on suurimmillaan 6,9 miljoonaa 2040-luvun 
alkupuolella ja pysyy sen jälkeen lähes samana vuoteen 2060.

Kuntoutuspalveluita sai vuonna 2010 noin 84 200 henkilöä. Vuonna 2011 saajien 
määrä lisääntyy kun kuntoutuspsykoterapia muuttuu lakisääteiseksi. Saajien määrän ar-
vioidaan olevan suurimmillaan 2040-luvulla noin 97 000 kuntoutujaa vuodessa ja vuon-
na 2060 sen arvioidaan olevan noin 95 600 kuntoutujaa vuodessa.

6.3 sosiaaliturvan ylEisrahaston Etuuksia koskEvat lukumäärät

Työttömyysturva

Työttömyysturvan lukumäärät tarkoittavat keskimääräistä lukumäärää vuoden aikana. 
Ennusteet näkyvät kuvassa 8.

Työttömyysasteen on oletettu pienenevän 8,4 prosentista vuonna 2010 viiteen pro-
senttiin vuoteen 2020 mennessä. Ansiopäivärahansaajien osuus kaikista työttömistä on 
nykyisin 46 prosenttia, ja se pienenee 43 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja pysyy sa-
mana vuoteen 2060 saakka. Työttömyyden perusturvaa saavien osuus kasvaa vastaavasti.

Työttömien työnhakijoiden, ansiopäivärahan saajien ja työttömyyden perusturvan 
saajien lukumäärä pienenee vuoteen 2020 saakka ja vakioituu sen jälkeen työttömyys-
astetta koskevan oletuksen mukaisesti.

Työttömiä työnhakijoita oli 266 500 vuonna 2010. Työttömyyden pienentyessä ole-
tuksen mukaisesti työttömien määrä pienenee voimakkaasti seuraavien vuosien aikana. 
Työttömiä työnhakijoita on 151 300 vuonna 2020 ja 145 000 vuonna 2060.

Ansiopäivärahan saajia oli 123 000 vuonna 2010. Lukumäärä pienenee ja saajia on 
65 000 vuonna 2020 ja 62 000 vuonna 2060.

Työttömyyden perusturvaa saavia oli 150 000 vuonna 2010, joista työmarkkinatuen 
saajia oli 122 000 ja peruspäivärahan saajia 28 000. Lukumäärien arvioidaan pienene-
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vän niin, että ne ovat 78 000 ja 17 000 eli yhteensä 95 000 vuonna 2020 ja 72 000 ja 
16 000 eli yhteensä 88 000 vuonna 2060.

Lapsiperheiden etuudet

Lapsilisää maksettiin 561 500 perheelle 1 014 900 lapsesta joulukuussa 2010. Luku-
määrien arvioidaan pienenevän lasten lukumäärän pienentyessä. Saajia on 578 000 ja 
lapsia 1 044 000 vuoden 2030 lopussa ja vuoden 2060 lopussa saajia on 563 000 ja 
lapsia 1 018 000 (kuva 9).

Lastenhoidon tuki koostuu kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta sekä osit-
taisesta hoitorahasta. Tukea sai 88 700 perhettä vuoden 2010 lopussa. Lapsia tuen pii-
rissä oli 125 900. Lukumäärät alkavat pienentyä syntyneiden lasten lukumäärien mukai-
sesti siten, että ne ovat 82 000 saajaa ja 124 000 lasta vuoden 2060 lopussa (kuva 9).

Elatustukea maksettiin 97 800 lapsesta vuoden 2010 lopussa. Lukumäärät olivat pit-
kään laskussa, mutta taloudellisen taantuman vuoksi saajamäärä nousi vuosina 2009–
2010. Nyt lukumäärien oletetaan laskevan hieman taloustilanteen normalisoituessa. Saa-
jien lukumäärän oletetaan noudattavan väestökehitystä. Vuonna 2060 oletetaan olevan 
noin 97 000 elatustukilasta.

Kuva 8. Työttömät työnhakijat ja työttömyysturvaetuuksien saajat 1990–2060
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Äitiysavustuksen saajia oli 60 200 vuonna 2010. Lukumäärän arvioidaan pienenene-
vän pitkällä aikavälillä syntyneiden lasten lukumäärän mukaisesti. Arvion mukaan saa-
jia on 57 800 vuonna 2060.

Adoptiotukea eli tukea kansainväliseen lapseksiottamiseen arvioidaan maksettavan 
vuosittain noin 300 perheelle.

Yleinen asumistuki

Yleistä asumistukea saavia ruokakuntia oli 164 200 vuoden 2010 lopussa. Arviossa tu-
levaisuudesta on otettu huomioon työttömien ja työvoiman muutokset. Työttömyyden, 
erityisesti työmarkkinatuen saajien määrän vähetessä myös asumistukiruokakuntien 
määrä pienenee seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi arviossa on otettu huomi-
oon opintotuensaajien ja lasten kotihoidon tuen saajien lukumäärien muutokset. Tuen 
saajien määrä vähenee ja heitä on 129 000 vuoden 2030 ja 127 000 vuoden 2060 lo-
pussa (kuva 9).

Opintotuki

Opintotuensaajia oli kuukausittain keskimäärin 251 200 vuonna 2010. Lukumäärä pie-
nenee nuorten määrän pienentyessä vuoteen 2025 saakka, jolloin se on arviolta 229 600 
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Kuva 9. Eräiden sosiaaliturvan yleisrahaston etuuksien lukumääriä 1990–2060
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saajaan. Tämän jälkeen lukumäärä kasvaa 242 300 saajaan vuonna 2040 ja alenee 
235 000 saajaan vuonna 2060 (kuva 9).

Muut sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavat etuudet

Maahanmuuttajan erityistuen saajia oli 5 800 vuoden 2010 lopussa. Saajat siirtyvät ta-
kuueläkkeen saajiksi 1.3.2011.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu tuli Kelan hoidettavaksi 1.9.2010. Tulkka-
uspalvelua sai 4 500 henkilöä vuonna 2010. Saajien väestöosuuden arvioidaan kasva-
van vielä lähivuosina, jonka jälkeen saajien määrä noudattaa väestökehitystä. Saajien 
lukumäärä on 6 300 vuonna 2030 ja laskee tästä hitaasti vuoteen 2060 saakka.

Sotilasavustusta sai yhteensä 12 839 taloutta vuonna 2010. Lukumäärän on oletettu 
seuraavan ikäluokkien lukumäärän kehitystä pitkällä aikavälillä.

Rintamaveteraaneille maksetaan valtion varoista kuntoutusmatkakustannuksista se 
osa, jota ei korvata sairausvakuutuslain perusteella. Tätä etuutta sai 16 900 rintamave-
teraania vuonna 2010. Lukumäärä pienenee.
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7 LASKELMAN TULOKSET: KULUT JA TUOTOT

Peruslaskelman yksityiskohtaiset tulokset on esitetty taulukkoina liitteissä 1.A–1.D.

7.1 kansanEläkEvakuutuksEn kulut ja tuotot

Kansaneläkerahaston kulut olivat 3,5 miljardia vuonna 2010. Kulut kasvavat verrattain 
tasaisesti 2030-luvun puoliväliin saakka ja sen jälkeen kasvu hieman hidastuu. Kulut 
ovat 4,6 miljardia vuonna 2060.

Kansaneläkkeensaajien määrän vähentyessä kansaneläkevakuutuksen kulut ilman 
vammaisetuuksia pysyvät suunnilleen vuoden 2010 tasolla tasokorotuksista huolimat-
ta. Vammaisetuuksien ja eläkkeensaajien asumistuen kulut sen sijaan kasvavat voimak-
kaasti. Tämä johtuu lähinnä väestön ikääntymisestä.

Oletus etuuksien kehityksen sitomisesta puoleen reaaliansiotason kasvusta merkit-
see sitä, että kulut kasvavat vuodesta 2015 vuoteen 2060 reaalisesti yli 40 prosentilla. 
Oletus vastaa erillisten tasokorotusten vaikutusta, joka on keskimäärin noin 0,9 pro-
senttia vuodessa.
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Kuva 10. Kansaneläkevakuutuksen etuuskulut 1990–2060 vuoden 2010 rahana
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Kansaneläkevakuutuksen etuuskulut on esitetty kuvassa 10 ja kulut liitteessä 1.A. 
Kansaneläke muutettiin työeläkevähenteiseksi ja kaikille eläkkeensaajille maksettu poh-
jaosa poistettiin asteittain vuosina 1996–1999. Muita suuria muutoksia kansaneläkeva-
kuutuksen etuuksissa ei ole tapahtunut ennen takuueläkkeen voimaantuloa 1.3.2011.

Eläkevähenteisten kansaneläkkeiden meno alenee lähivuosina reaalisesti kiinteässä 
tasossa arvioiden vajaan 2 prosenttia vuodessa, koska oletusten mukaan kansaneläk-
keisiin ei tehdä tasokorotuksia vuosina 2011–2015. Euromääräisesti tämä tarkoittaa 
noin 35–45 milj. euroa vuodessa vuoden 2010 indeksitasossa. Peruslaskelmassa kan-
saneläkkeisiin tehdään vuodesta 2016 alkaen vuosittain tasokorotuksia, joiden mää-
rä vuosittain vastaa puolta ansiotason reaalisesta kasvusta. Tasokorotuksen määrä on 
siis keskimäärin noin 0,9 prosenttia vuodessa. Eläkevähenteisissä kansaneläkkeissä 
tasokorotuksesta huolimatta kustannukset eivät ylitä pitkälläkään aikavälillä nykyistä 
menotasoa eli noin 2 400 miljoonaa euroa vuoden 2010 indeksitasossa laskien, koska 
kansaneläkkeen saajien lukumäärä pienenee siten, että vuonna 2060 enää vain joka 
neljänteen eläkkeeseen liittyy kansaneläke. Rakenteellinen syy kansaneläkevakuutuk-
sen kulujen pienenemiselle on työeläkkeiden kasvu. Alenevaa menokehitystä vauhdittaa 
vuoden 2005 alussa voimaan tullut työeläkeuudistus, jonka mukaisesti mm. työeläke al-
kaa karttua jo 18 vuoden iästä alkaen ja myös monet palkattomat jaksot kuten opiskelu 
kartuttavat työeläkettä, mistä johtuen työeläkettä saavien määrä kasvaa.

Takuueläkkeiden menokehitys on pitkällä aikavälillä aleneva. Takuueläkkeen täyteen 
määrään on oletettu tehtävän sama prosentuaalinen tarkistus kuin kansaneläkkeisiinkin.

Keskimääräinen eläkkeensaajan asumistuki kasvaa erityisesti asumisen tason pa-
ranemisen takia. Asumistuen kulut kaksinkertaistuvat vuodesta 2010 vuoteen 2060.

Rintamasotilasetuuksien kulut loppuvat vuoden 2030 tienoilla.
Vammaisetuuksien lukumäärät ja kulut kasvavat voimakkaasti. Tämä johtuu väestön 

ikääntymisestä. Hoitotukien suhteelliset esiintyvyydet kasvavat 2020-luvulle saakka ja 
sen jälkeen tasaantuvat.

Kansaneläkerahaston etuuksien rahoituksen rakennetta on muutettu olennaisesti 
viime vuosien aikana. Arvonlisäveron tuotosta ei ole tilitetty Kelalle osuutta enää vuo-
desta 2006 lähtien. Valtio turvasi kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäis-
tason vuoteen 2008 saakka takuusuorituksella, vuonna 2009 lisärahoitusosuudella, ja 
vuodesta 2010 alkaen valtion toimintakuluosuutena maksettavalla erällä. Työnantajien 
kansaneläkevakuutusmaksu poistettiin osittain vuonna 2009 ja kokonaan vuonna 2010. 
Kansaneläkevakuutuksen rahoitus siirtyi kokonaan valtion vastuulle (kuva 11).

Kansaneläkerahaston tuotot ovat nykyisin valtion osuuksia, joiden lisäksi rahastoon 
kertyy vähäinen määrä omaisuuden tuottoja.
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7.2 sairausvakuutuksEn kulut ja tuotot

Sairausvakuutuksen etuuskulut on esitetty etuuslajeittain kuvassa 12 ja kulut liitteessä 
1.B. Sairausvakuutuksen ja kuntoutuksen kokonaiskulut ovat kasvaneet voimakkaasti 
1990-luvun loppupuolelta lähtien. Kulut kasvavat laskelmien mukaan edelleen.

Väestörakenteen ikääntyminen vaikuttaa eri tavoin työtulovakuutuksen ja sairaan-
hoitovakuutuksen etuuskulujen kehitykseen, mm. sairaus- ja vanhempainpäivärahaku-
lujen kasvu on hitaampaa kuin lääkkeiden ja muiden sairaanhoitokorvauskulujen kasvu.

Sairausvakuutuksen kokonaiskulut olivat 4,4 miljardia euroa vuonna 2010. Kokonais-
kulujen arvioidaan olevan noin 6,3 miljardia euroa vuonna 2030 ja 9,6 miljardia euroa 
vuonna 2060. Etuuskulut olivat 4,2 miljardia euroa vuonna 2010, ja niiden arvioidaan 
olevan noin 6,0 miljardia euroa vuonna 2030 ja 9,2 miljardia euroa vuonna 2060, eli näi-
nä vuosina ne ovat 1,4- ja 2,2-kertaiset vuoteen 2010 verrattuna.

Sairausvakuutuksen sisäinen rakenne muuttuu arviokaudella. Vuonna 2010 työtu-
lovakuutuksen osuus oli noin 52 prosenttia sairausvakuutuksen etuuskuluista. Tämä 
osuus pienenee noin 43 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Vastaavasti sairaanhoito-
vakuutuksen osuus kasvaa 48 prosentista 57 prosenttiin.
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Kuva 11. Kansaneläkevakuutuksen tuotot 2000–2060 vuoden 2010 rahana
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Sairausvakuutuksen suurin yksittäinen kuluerä on lääkkeet. Vuonna 2010 lääkekor-
vaukset olivat 1 226 miljoonaa euroa. Lääkekulujen kasvun hillitsemiseksi on toteutet-
tu useita toimenpiteitä, viimeisimpänä viitehintajärjestelmän käyttöönotto 1.4.2010. 
Viitehintajärjestelmän vaikutuksesta lääkekulut jäivät vuonna 2010 edellisvuotista pie-
nemmiksi. Pitkällä aikavälillä keskimääräisten lääkekustannusten on kuitenkin oletet-
tu kasvavan. Kasvun on oletettu olevan ansiotason kasvun mukaista. Lääkekorvausku-
lut kasvavat muita sairausvakuutuskuluja voimakkaammin: ne ovat ennusteen mukaan 
2 155 miljoonaa euroa vuonna 2030 ja 3 562 miljoonaa euroa vuonna 2060 eli 1,8- ja 
2,9 -kertaiset vuoteen 2010 verrattuna.

Työtulovakuutuksen etuuksista vanhempainpäivärahat kasvavat enemmän kuin sai-
rauspäivärahat ja myös niiden osuus työtulovakuutuksen kuluista kasvaa. Sairauspäi-
värahakulut olivat 821 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja ne ovat ennusteen mukaan 979 
miljoonaa euroa vuonna 2030 ja 1 434 miljoonaa euroa vuonna 2060. Vanhempainpäi-
värahakulut olivat 1 023 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja ne ovat1 338 miljoonaa euroa 
vuonna 2030 ja 1 989 miljoonaa euroa vuonna 2060.
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Sairaanhoitokorvauskulut kasvavat väestön ikääntymisen vuoksi ja johtuen oletukses-
ta, että korvaustaksat seuraavat kustannuskehitystä. Kulut olivat 517 miljoonaa euroa 
vuonna 2010, ja ne ovat 784 miljoonaa euroa vuonna 2030 ja 1 184 miljoonaa euroa vuon-
na 2060. Kulut vuonna 2060 ovat yli kaksinkertaiset vuoden 2010 kuluihin verrattuna.

Työterveyshuoltokorvaukset kasvavat työllisten määrän ja ansiotason kehityksen mu-
kaan. Ne ovat vuonna 2060 noin 70 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2010.

Kuntoutusrahakulut kasvavat neljänneksellä ja kuntoutuspalvelut noin 60 prosentil-
la vuodesta 2010 vuoteen 2060. 

Sairausvakuutuksen rahoitus

Sairausvakuutuksen rahoitus uudistettiin vuoden 2006 alusta lukien. Rahoituksen kan-
nalta sairausvakuutus jaettiin kahteen osaan: työtulovakuutukseen ja sairaanhoitova-
kuutukseen. Työtulovakuutukseen kuuluvat sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä kun-
toutusrahat. Lisäksi työtulovakuutus sisältää työterveyshuollon Ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiön YTHS:n kuluja lukuun ottamatta. Sairaanhoitovakuutus sisältää muut sai-
rausvakuutuksen ja kuntoutuksen kulut. Sairausvakuutuksen toimintakuluista kohdis-
tetaan 35 prosenttia työtulovakuutukseen ja 65 prosenttia sairaanhoitovakuutukseen.

Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajan ja palkansaajien sekä yrittäjien maksuilla 
lukuun ottamatta vähimmäismääräisiä päivärahoja, jotka rahoittaa valtio. Vuonna 2006 
työnantajien rahoitusosuus oli 73 prosenttia ja palkansaajien sekä yrittäjien 27 prosent-
tia. Vuoden 2006 jälkeen maksujen muutokset jakautuvat tasan työnantajan sairausva-
kuutusmaksun ja palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksun kesken.

Maksut nousivat vuoden 2008 loppupuolella alkaneen taloustaantuman vaikutukses-
ta siten, että työnantajien sairausvakuutusmaksu oli 2,23 prosenttia ja palkansaajan ja 
yrittäjän päivärahamaksu 0,93 prosenttia vuonna 2010. Vuonna 2011 maksut laskivat 
siitä 0,11 prosenttiyksikköä. Viime vuosien vaihtelun tasaannuttua työtulovakuutuksen 
maksut pienenevät koko ennustekauden ajan. Vuoteen 2060 mennessä työnantajan sai-
rausvakuutusmaksu on alentunut vuoden 2013 2,09 prosentista 1,82 prosenttiin. Pal-
kansaajien ja yrittäjien maksu on alentunut 0,79 prosentista 0,52 prosenttiin.

Työtulovakuutuksesta valtio rahoittaa vähimmäismääräiset sairaus-, vanhempain- ja 
kuntoutuspäivärahat ja osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveydenhuollon 
kuluista sekä 0,1 prosenttia muista kuin vähimmäismääräisistä vanhempainrahoista. 
Näitä kuluja, jotka valtio rahoittaa, oli yhteensä 118,7 miljoonaa euroa vuonna 2010. 
Niitä arvioidaan olevan noin 130 miljoonaa euroa vuonna 2030 ja 158 miljoonaa euroa 
vuonna 2060, eli näinä vuosina ne ovat 1,1- ja 1,3-kertaiset vuoteen 2010 verrattuna.

Sairaanhoitovakuutuksen kulut jaetaan tasan vakuutettujen ja valtion kesken pois 
lukien EU-korvaukset, jotka valtio rahoittaa. Vakuutettujen rahoitusosuus on jaettu pal-
kansaajien ja yrittäjien sekä etuudensaajien kesken. Vuonna 2010 etuudensaajien sai-
raanhoitomaksu oli 1,64 prosenttia ja palkansaajien ja yrittäjien sairaanhoitomaksu 
1,47 prosenttia. Vuonna 2011 maksut alenivat edellisenä vuonna syntyneen ylijäämän 
takia 0,28 prosenttiyksiköllä.
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Sairausvakuutuksen maksuprosentit ovat viime vuosina vaihdelleet lähinnä vuoden 
2008 loppupuolella alkaneen taloustaantuman vaikutuksesta sekä vuonna 2009 voi-
maan tulleen lääkkeiden viitehintajärjestelmän takia. Viime vuosina talouden muutok-
set molempiin suuntiin ovat olleet ennakoitua jyrkempiä. Palkkasumman ennusteiden ja 
niiden toteumien sekä lopullisen verotuksen ja ennakkoon tilitettyjen sairaanhoitomak-
sujen välinen ero on lisännyt maksuprosenttien vaihtelua. Maksuprosenttien vuosittais-
ta vaihtelua ei ole voitu välttää, koska sairausvakuutusrahaston rahoitusomaisuus voi 
vaihdella vain 8 ja 12 prosentin välillä vuotuisista kokonaiskuluista.

Vuonna 2010 maksuprosentin arvioitua suurempi tuotto ja rahoitettavien kulujen ar-
vioitua pienempi määrä, erityisesti lääkekustannusten maltillisempi kasvu, johtivat noin 
400 miljoonan euron ylijäämään. Tämä huomioidaan vuosien 2011 ja 2012 vakuutus-
maksuprosentteja määrättäessä sekä valtion osuuksissa. Maksuprosentit vakiintuvat 
vuoden 2013 jälkeen. Palkansaajan ja yrittäjän maksuprosentti kasvaa 1,34 prosentista 
1,42 prosenttiin vuodesta 2013 vuoteen 2030. Tämän jälkeen se alkaa pienentyä mut-
ta on kuitenkin vuonna 2060 samalla tasolla kuin vuonna 2013. Etuudensaajan maksu-
prosentin muutokset ovat täysin samanlaiset; etuudensaajan maksuprosentti on 0,17 
prosenttiyksikköä suurempi kuin palkansaajan ja yrittäjän maksuprosentti. Laskelmien 
mukainen maksuprosenttien kehitys on esitetty kuvassa 13.
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Kuva 13. Työtulovakuutuksen ja sairaanhoitovakuutuksen maksuprosentit 2006–2060
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Sairaanhoitovakuutuksesta valtio rahoittaa puolet, paitsi että EU-korvaukset valtio 
rahoittaa kokonaan. Valtion osuudet olivat noin 1,1 miljardia euroa vuonna 2010. Val-
tion osuuksien arvioidaan kasvavan siten, että ne ovat noin 1,7 miljardia euroa vuonna 
2030 ja 2,7 miljardia euroa vuonna 2060, eli näinä vuosina ne ovat noin 1,7- ja 2,6-ker-
taiset vuoteen 2010 verrattuna.

Eri rahoittajaosapuolten osuudet sairausvakuutuksen ja kuntoutuksen kuluista yh-
teensä ovat erisuuruiset. Vuonna 2010 työnantajien osuus sairausvakuutuksen kuluis-
ta on 34 prosenttia, palkansaajien ja yrittäjien 31, etuudensaajien 8 sekä valtion osuus 
27 prosenttia. Rahoitusosuudet muuttuvat jonkin verran ennustejaksolla. Työnantajien, 
palkansaajien ja yrittäjien osuudet pienenevät ja valtion ja etuudensaajien osuudet kas-
vavat. Tämä johtuu siitä, että työtulovakuutuksen kulujen osuus sairausvakuutuksen ku-
luista pienenee ja sairaanhoitovakuutuksen kulujen osuus kasvaa.

7.2.1 sairaanhoitovakuutuksEn vaihtoEhtotarkastEluja

Sairaanhoitovakuutuksen etuuskulujen ja palkansaajien ja yrittäjien maksuprosentin 
kehitystä on tarkasteltu peruslaskelman lisäksi kolmessa vaihtoehdossa:

1) Korvattujen lääkkeiden kustannukset kasvavat koko arviokauden ansiotason kas-
vua voimakkaammin.

2) Sairaanhoitoetuuksien korvaus on 60 prosenttia kustannuksista vuodesta 2012 
lähtien eli nykytasoa parempi.

3) Taksat pidetään nykyisellä tasolla, jolloin korvaukset jäävät jälkeen kustannusten 
kasvusta.

Kahdessa ensimmäisessä vaihtoehdossa korvauskulut ovat suuremmat ja kolmannessa 
ne ovat pienemmät kuin peruslaskelmassa.

1) Peruslaskelmassa lääkekustannusten kasvu on sidottu ansiotason kasvuoletuk-
seen. Lääkkeiden ostokertakohtaiset kustannukset ovat laskeneet välittömästi 
lääkekorvausuudistuksen (2006) ja viitehintajärjestelmän käyttöönoton (2009) 
jälkeen, mutta näitä uudistuksia edeltäneiden kymmenen vuoden aikana kustan-
nukset kasvoivat ansiotasoa voimakkaammin. Kun ansiotason reaalinen kasvu vuo-
sina 1996–2005 on ollut keskimäärin 1,7 prosenttia vuodessa, keskimääräisten 
kustannusten reaalikasvu peruskorvausluokassa on ollut yli 4 prosenttia ja ylem-
mässä erityiskorvausluokassa yli 3 prosenttia vuosittain. Alemman erityiskorvaus-
luokan keskimääräiset kustannukset ovat kasvaneet keskimäärin yhden prosen-
tin vuosittain ja useimpina tämän kauden vuosina ansiotasoa hieman hitaammin. 
Lääkevaihto (geneerinen substituutio) tuli voimaan 1.4.2003, ja sitä edeltäneellä 
10-vuotisjaksolla 1993–2002 kasvu oli vielä voimakkaampaa: vuosittainen kes-
kimääräisten kustannusten reaalikasvu oli peruskorvausluokassa 5, ylemmässä 
erityiskorvausluokassa 6 ja alemmassa erityiskorvausluokassa 2 prosenttia.

     Mikäli kustannusten kasvu ei pysy ansiotason kasvun mukaisena vaan on saman-
laista kuin 10-vuotisjaksolla 1996–2005, lääkekorvauskulut ovat kauden loppuun 

48 | Kelan aktuaarijulkaisuja 9 • 2011 |

Laskelman tulokset: kulut ja tuotot



mennessä peruslaskelmaan verraten 1,9-kertaiset, ja niiden osuus sairausvakuu-
tuksen kuluista on 37 prosentin sijasta 53 prosenttia ja sairaanhoitovakuutuksen 
kuluista 68 prosentin sijasta 80 prosenttia. Palkansaajien ja yrittäjien maksupro-
sentti on 1,6-kertainen peruslaskelmaan verrattuna vuonna 2060 (kuva 14). Val-
tion osuus sairaanhoitovakuutuksesta kasvaa samassa suhteessa.

2) Sairaanhoidosta maksettava korvaus on määritelty tietyksi prosenttiosuudeksi 
taksan mukaisesta määrästä. Tämä osuus on lääkärin- ja hammaslääkärinpalkki-
oissa 60 prosenttia, veteraanien hammashoidossa 50, 60 tai 100 prosenttia sekä 
tutkimuksessa ja hoidossa omavastuun ylittävästä osasta 75 prosenttia. Koska 
kustannukset ovat jatkuvasti kasvaneet ja taksoja ei ole korotettu samassa suh-
teessa, taksat ovat jääneet kustannuskehityksestä jälkeen niin, että todellisuu-
dessa korvaukset ovat nykyisin noin 25–35 prosenttia kustannuksista.

     Peruslaskelmassa on oletettu, että sairaanhoidon korvaustaso säilyy nykyisel-
lään eli 25–35 prosentin tasolla. Mikäli vaihtoehtoisesti korvaustaso on vuodes-
ta 2012 lukien 60 prosenttia kustannuksista, kuten alun perin sairausvakuutus-
ta luotaessa oli tarkoitus, sairaanhoitokorvauskulut ovat peruslaskelmaan näh-
den kaksinkertaiset, ja niiden osuus kaikista sairausvakuutuksen kuluista on 6 
prosentin asemesta 11 prosenttia. Palkansaajien ja yrittäjien maksuprosentti on 
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kymmenesosan eli noin 0,15 prosenttiyksikköä korkeampi kuin peruslaskelmassa 
koko tarkastelukauden (kuva 14). Valtion osuus sairaanhoitovakuutuksesta kas-
vaa samassa suhteessa.

3) Peruslaskelmassa on oletettu, että sairaanhoidon omavastuukertakohtaisten kus-
tannusten lisäksi myös korvausten perustana olevat taksat seuraavat ansiotason 
kehitystä. Näin korvaustaso eli korvausten osuus kustannuksista pysyy nykyisel-
lään. Ilman tätä oletusta sairaanhoitokorvaukset pienenevät olennaisesti pitkällä 
aikavälillä.

     Mikäli vaihtoehtoisesti kustannukset seuraavat ansiotason kehitystä peruslas-
kelman tapaan mutta taksat säilyvät nykyisellään eli jäävät jälkeen kustannuk-
sista, sairaanhoitokorvauskulut pienenevät vajaaseen viidesosaan peruslaskel-
man kuluista. Sairaanhoitokorvausten osuus sairausvakuutuksen kuluista, joka 
on peruslaskelmassa 6 prosenttia, pienenee noin yhteen prosenttiin. Vaikutus 
palkansaajien ja yrittäjien maksuprosenttiin on vähäinen: maksuprosentti tulee 
olemaan enintään 0,10 prosenttiyksikköä pienempi kuin peruslaskelmassa (kuva 
14). Muutos korvausten osuudessa kustannuksista eli toteutuvassa korvaustasos-
sa on selvä: se pienenee nykyisestä 25–35 prosentista 4–7 prosenttiin tarkaste-
lukauden kuluessa (kuva 15). Valtion osuus sairaanhoitovakuutuksesta pienenee 
samassa suhteessa.
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Kuva 15. Sairaanhoitoetuuksien korvaustaso 2002–2060, jos taksoja ei koroteta
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7.3 sosiaaliturvan ylEisrahaston kulut ja tuotot

Sosiaaliturvan yleisrahaston kulut valtio ja kunnat rahoittavat lähes kokonaan. Työn-
antajien, palkansaajien, yrittäjien ja etuudensaajien vakuutusmaksuja ei kerätä näitä 
etuuksia varten. Yleisrahaston etuuskulut on esitetty kuvassa 16 ja kulut liitteessä 1.C.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa eri tavoin eri etuuksien kulukehitykseen. Yleisrahas-
ton etuudet ovat pääosin lapsiperheiden ja nuorten etuuksia, joten väestön vanhenemi-
nen ei lisää etuuksien saajien määrää ja etuuskuluja samassa määrin kuin kansaneläke-
vakuutuksen ja sairaanhoitovakuutuksen kuluja. Työttömyyden väheneminen vaikuttaa 
työttömyysturvan ja yleisen asumistuen kuluihin.

Oletus etuuksien kehityksen sitomisesta puoleen reaaliansiotason kasvusta merkit-
see sitä, että kulut kasvavat tästä syystä vuodesta 2015 vuoteen 2060 reaalisesti yli 40 
prosentilla. Oletus vastaa erillisten tasokorotusten vaikutusta, joka on keskimäärin noin 
0,9 prosenttia vuodessa.

Sosiaaliturvan yleisrahaston kulut olivat 4,6 miljardia euroa vuonna 2010. Kulujen 
arvioidaan olevan noin 4,6 miljardia euroa myös vuonna 2030 ja 5,7 miljardia euroa 
vuonna 2060, eli ne ovat vuonna 2030 samat kuin vuonna 2010 ja neljänneksen suu-
remmat vuonna 2060 kuin vuonna 2010. Vuodesta 2010 vuoteen 2030 kulut yhteensä 
eivät kasva, koska työttömyysturvan kulut vähenevät työttömyysoletuksen mukaisesti 
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jo tarkastelukauden alkupuolella. Se, että yleisrahaston kulut kokonaisuutena kasva-
vat vuodesta 2010 vuoteen 2060, johtuu oletuksesta että rahaston etuuksia korotetaan 
puolella reaaliansiotason kasvusta vuodesta 2016 alkaen.

Sosiaaliturvan yleisrahaston suurin yksittäinen kuluerä on lapsilisät. Vuonna 2010 
lapsilisäkulujen osuus oli 31 prosenttia yleisrahaston kuluista. Tämä osuus kasvaa noin 
38 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja pysyy suunnilleen samana sen jälkeen.

Vuonna 2010 työttömyysturvan kulujen osuus oli 24 prosenttia yleisrahaston kuluis-
ta. Tämä osuus pienenee noin 16 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja pysyy samana 
sen jälkeen.

Lapsilisien ja työttömyysturvan kulut yhteensä ovat noin 55 prosenttia yleisrahaston 
kuluista koko tarkastelujakson ajan.

Työttömyysturvaetuuksia maksettiin 1 096,7 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja niitä 
maksetaan 734 miljoonaa euroa vuonna 2030 ja 935 miljoonaa euroa vuonna 2060. Ku-
lut vähenevät jo arviokauden alkupuolella työttömyysoletuksen mukaisesti.

Lapsiperheiden etuuksia maksettiin 1 990,8 miljoonaa euroa vuonna 2010. Ensimmäi-
sen 20 vuoden aikana kulut kasvavat 15 prosenttia ja vuoteen 2060 mennessä 45 pro-
senttia vuodesta 2010.

Lapsilisäkulut olivat 1 433,6 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja ne ovat 1 719 miljoo-
naa euroa vuonna 2030 ja 2 177 miljoonaa euroa vuonna 2060. Kulut vuonna 2060 ovat 
1,5-kertaiset vuoden 2010 kuluihin verrattuna, mikä johtuu oletuksesta, että lapsili-
sän kasvu on sidottu puoleen ansiotason kasvusta vuodesta 2016 alkaen. Lastenhoi-
don tuen, elatustuen, äitiysavustuksen ja adoptiotuen kulut kasvavat samansuuntai-
sesti kuin lapsilisäkulut.

Opintotukikulut olivat 845,0 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja ne ovat 861 miljoonaa 
euroa vuonna 2030 ja 1 019 miljoonaa euroa vuonna 2060. Ensimmäisen 20 vuoden ai-
kana kulut pysyvät ennallaan ja vuoteen 2060 mennessä ne kasvavat viidenneksen vuo-
teen 2010 verrattuna. Opiskeluikäisten määrä pienenee arviokauden aikana, mutta ole-
tus sidoksesta ansiotasoon pitää kulut kasvussa.

Yleisen asumistuen kulut olivat 530,1 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja ne ovat 534 
miljoonaa euroa vuonna 2030 ja 680 miljoonaa euroa vuonna 2060. Kulut laskevat saa-
jamäärien pienenemisen vuoksi 2020-luvun alkuun saakka ja siitä eteenpäin ne kasvavat 
vuoteen 2060, jolloin ne ovat neljänneksen suuremmat kuin vuonna 2010.

Asumistuen saajien määrä pienenee vuoteen 2020 asti voimakkaasti työttömyyden 
vähenemisen seurauksena. Keskimääräisen asumistuen kehitystä arvioitaessa on oletet-
tu, että tulojen perusteella määräytyvän perusomavastuun euromääräistä tulorajaa koro-
tetaan vuosittain puolella reaaliansiotason kasvusta (raja, jota pienemmillä tuloilla asu-
mistuki on 80 prosenttia kohtuullisista asumiskuluista). Asumiskustannusten enimmäis-
määrää korotetaan vastaavasti. Keskimääräisten asumiskustannusten on oletettu kas-
vavan reaalisesti noin prosentilla vuodessa lähinnä asumisen tason paranemisen takia.

Sotilasavustuksen, vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun ja eräiden muiden so-
siaaliturvan yleisrahaston etuuksien kulut olivat yhteensä 50,7 miljoonaa euroa vuonna 
2010, ja ne ovat 55 miljoonaa euroa vuonna 2030 ja 70 miljoonaa euroa vuonna 2060.
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7.4 kElan kokonaiskulut ja -tuotot

Kelan kokonaiskulut olivat 12,6 miljardia euroa vuonna 2010. Kulut kasvavat peruslas-
kelman mukaan melko tasaisesti koko arviokauden ajan. Sairausvakuutuskulut, var-
sinkin sairaanhoitovakuutuksen kulut ja kansaneläkevakuutuksesta vammaisetuuksien 
lukumäärät ja kulut kasvavat väestön ikääntymisen johdosta. Kokonaiskulut ovat 14,8 
miljardia euroa vuonna 2030 ja 19,8 miljardia euroa vuonna 2060, ja ne on esitetty ku-
vassa 17 ja liitteessä 1.D.

Kelan kokonaiskuluilla tarkoitetaan etuusrahastojen eli kansaneläkerahaston, saira-
usvakuutusrahaston ja sosiaaliturvan yleisrahaston etuuskuluja ja toimintakuluja.

Sosiaaliturvan yleisrahasto on suurin Kelan rahasto vuonna 2010. Kelan kokonais-
kuluista yleisrahaston kulut ovat 37 prosenttia vuonna 2010 ja osuus pienenee 31 pro-
senttiin vuonna 2030 ja 29 prosenttiin vuonna 2060.

Sairausvakuutusrahasto on toiseksi suurin Kelan rahasto vuonna 2010. Kelan koko-
naiskuluista sairausvakuutusrahaston kulut ovat 35 prosenttia vuonna 2010 ja osuus 
kasvaa 42 prosenttiin vuonna 2030 ja 48 prosenttiin vuonna 2060. Arviokauden lopussa 
sairausvakuutusrahaston osuus on siten lähes puolet kokonaiskuluista, ja Kelan suurin 
rahasto tuolloin on sairausvakuutusrahasto.
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Kuva 17. Kelan kokonaiskulut 1980–2060 vuoden 2010 rahana
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Kansaneläkerahasto on kolmanneksi suurin Kelan rahasto sekä vuonna 2010 että 
arviokauden lopussa vuonna 2060. Kelan kokonaiskuluista kansaneläkerahaston ku-
lut ovat 28 prosenttia vuonna 2010 ja osuus pienenee 27 prosenttiin vuonna 2030 ja 
23 prosenttiin vuonna 2060.

Kelan kokonaiskuluista valtio rahoitti 69 prosenttia, työnantajat 12, vakuutetut 14 ja 
kunnat alle 5 prosenttia, työttömyysvakuutusrahaston maksun ja omaisuuden tuottojen 
osuus yhteensä oli noin puoli prosenttia vuonna 2010.

Rahoitusosuudet muuttuvat laskelmien mukaan siten, että vuonna 2030 valtion osuus 
on 66 prosenttia, työnantajien 13, vakuutettujen yli 16, kuntien 4 prosenttia ja työttö-
myysvakuutusrahaston maksun ja omaisuuden tuottojen osuus yhteensä noin puoli pro-
senttia, ja vuonna 2060 valtion osuus on 63 prosenttia, työnantajien 15, vakuutettujen 
yli 18, kuntien 3 prosenttia ja työttömyysvakuutusrahaston maksun ja omaisuuden tuot-
tojen osuus yhteensä oli noin puoli prosenttia. Näin ollen työnantajien ja vakuutettujen 
osuus rahoituksesta kasvaa ja muiden pienenee tai pysyy ennallaan (kuva 18).
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Kuva 18. Kelan tuotot 1990–2060
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Kelan etuuskulut suhteutettuna bruttokansantuotteeseen olivat suurimmillaan noin 
10 prosenttia 1990-luvun alkupuolella. Tämä aiheutui lamasta ja Kelan hoidettaviksi siir-
retyistä uusista etuuksista. Kulut pienenivät suhteessa bruttokansantuotteeseen talous-
tilanteen parantuessa ja kasvoivat uudelleen vuonna 2008 alkaneen taloustaantuman 
aikana. Bruttokansantuote pieneni 8 prosenttia vuonna 2009. Kelan etuuskulut suhtees-
sa bruttokansantuotteeseen olivat 6,9 prosenttia vuonna 2009. Vuonna 2010 suhde oli 
6,6 prosenttia. Suhde pienenee peruslaskelman mukaan 5,4 prosenttiin vuonna 2030 
ja 4,1 prosenttiin vuonna 2060 (kuva 19).
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Kuva 19. Kelan etuuskulut 1980–2060 suhteessa bruttokansantuotteeseen
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8 VAIHTOEHTOISEN VÄESTÖENNUSTEEN VAIKUTUKSET

8.1 pErustEEt

Kulujen, tuottojen ja maksujen kehityksestä on tehty peruslaskelman lisäksi myös toi-
nen laskelma. Sen perustana on vaihtoehtoinen väestöennuste (ks. luku 5), jossa synty-
vyysoletus on sama kuin peruslaskelman väestöennusteessa mutta muutoin oletetaan, 
että elinajanodote kasvaa 10 vuotta seuraavan 50 vuoden aikana, ja että väestö kasvaa 
nettomaahanmuuton vuoksi noin 250 000 henkilöllä ja yhteensä noin 500 000 henki-
löllä peruslaskelmaan verrattuna.

Molemmissa eri väestöennusteisiin perustuvissa laskelmissa muut kuin väestöä kos-
kevat laskuperusteet ovat samat. Molemmissa on oletettu, että vuodesta 2015 alkaen 
etuuksia on korotettu määrällä, joka vastaa puolta ansiotason kasvusta. Tämä koskee 
lähinnä kansaneläkerahastosta ja sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavia etuuksia. 
Vähimmäismäärää suuremmat päivärahat ja sairaanhoitokorvaukset seuraavat kuitenkin 
ansiotason mukaista kehitystä. Näin ollen peruslaskelma ja vaihtoehtolaskelma eroavat 
toisistaan vain väestöoletusten osalta.

8.2 tuloksEt

Kelan kokonaiskulut ovat vaihtoehtoisessa laskelmassa peruslaskelman kuluja suurem-
mat koko ennustekauden ajan. Arviokauden lopussa kulut ovat 2 miljardia eli 10 pro-
senttia suuremmat. Etuuskulut ovat kaikissa rahastoissa peruslaskelmaa suuremmat 
(kuva 20 ja liite 2).

Kansaneläkevakuutuksen etuuskulut ovat vaihtoehtoisen laskelman mukaan peruslas-
kelmaan verraten noin 700 miljoonaa euroa eli 16 prosenttia suuremmat vuonna 2060. 
Kansaneläkerahaston etuuksista ero on suurin eläkevähenteisissä kansaneläkkeissä ja 
vammaistuissa. Tämä johtuu siitä, että eläkeikäisten määrä ja siten myös näiden etuuk-
sien saajien määrä on vaihtoehtoisen väestöennusteen mukaan suurempi.

Sairausvakuutuksen etuuskulut (ml. kuntoutus) ovat peruslaskelmaan verrattuna va-
jaat 900 miljoonaa euroa eli 9 prosenttia suuremmat vuonna 2060. Ero on sairaanhoi-
tovakuutuksessa 11 prosenttia ja työtulovakuutuksessa 7 prosenttia. Väestöennusteet 
eroavat toisistaan enemmän vanhimpien ikäryhmien kuin työikäisten kohdalla. Koska 
sairaanhoitovakuutuksen saajissa vanhimmilla ikäryhmillä on suurempi osuus, sairaan-
hoitovakuutuksessa väestöoletusten vaikutus kulujen kehitykseen on suurempi kuin työ-
tulovakuutuksessa, jossa vaikuttaa työikäisten lukumäärä.

Sosiaaliturvan yleisrahaston etuuskulut ovat peruslaskelmaan verrattuna vajaat 400 
miljoonaa euroa eli vajaan 7 prosenttia suuremmat vuonna 2060. Kulujen ero on samaa 
luokkaa kuin lasten ja työikäisten ikäluokkien ero eri väestöoletuksilla.

Aktiiviväestön kasvu vaihtoehtolaskelmassa lisää sairausvakuutuksen etuuskuluja 
ja tuottoja siten, että maksutasot ovat lähes samat kuin peruslaskelmassa.
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Peruslaskelmassa Kelan kaikkien etuuskulujen suhde bruttokansantuotteeseen ver-
rattuna pieneni nykyisestä 6,6 prosentista 4,1 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Vas-
taavasti vaihtoehtolaskelmassa etuuskulujen suhde bruttokansantuotteeseen verrattuna 
pieneni nykyisestä 6,6 prosentista 4,3 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä.
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Kuva 20. Kelan kokonaiskulut vaihtoehtolaskelmassa 1980–2060 
vuoden 2010 rahana
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Pitkän aikavälin laskelmiin liittyy monia epävarmuustekijöitä, ja laskelmien tulokset riip-
puvat suurelta osin tehdyistä lähtökohtaoletuksista. Tulokset tarjoavat joka tapauksessa 
lähtökohdan Kelan hoitaman sosiaaliturvan tulevaisuuden tarkastelulle.

Peruslaskelman pohjalta voidaan todeta väestöstä, Kelan kokonaiskuluista ja rahas-
toittain tarkastellen kulujen kehityksestä seuraavaa.

1) Väestön ikärakenteen vanheneminen on haaste yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikalle.  
Lasten määrä pysyy koko tarkastelujakson likimain nykytasolla. Työikäinen väestö 
vähenee vuoteen 2030 mennessä 240 000:lla ja väheneminen jatkuu hidastuen 
tämän jälkeen. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä 1,6-kertai-
seksi. Kasvu on suurinta vanhimmissa ikäryhmissä. Vuonna 2010 yli 80-vuotiaita 
oli 258 000, ja määrä kasvaa siten, että se on 528 000 vuonna 2030 ja 645 000 
vuonna 2060.

2) Kelan kokonaiskulut kasvavat vuosittain reaalisesti noin yhden prosentin vuosina 
2010–2060. Etuuskulujen kasvu on koko kansantalouden kasvuun suhteutettuna 
maltillista. Kelan etuuskulujen suhde bruttokansantuotteeseen laskee 6,6 prosen-
tista 5,4 prosenttiin vuonna 2030 ja 4,1 prosenttiin vuonna 2060.

     Kokonaiskulujen kasvuun vaikuttaa keskeisesti se, että etuuksien suuruus on 
sidottu sairausvakuutusrahastossa ansiotason kasvuun ja kansaneläkerahastossa 
sekä sosiaaliturvan yleisrahastossa puoleen ansiotason kasvusta. Tällä oletuksel-
la, joka vastaa erillisten tasokorotusten vaikutusta, pyritään siihen, ettei etuuksi-
en kehitys jäisi jälkeen yleisestä hyvinvoinnin kehityksestä.

3) Eläkkeensaajien lukumäärän ja kansaneläkerahaston etuuskulujen kehitys riip-
puu olennaisesti oletuksesta, että 25-vuotiaan henkilön eläkkeellejäämisiän odote 
kasvaa kolmella vuodella vuoden 2008 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Oletus 
vähentää saajien määrää ja pienentää kansaneläkerahaston etuuskuluja. Vaiku-
tus kansaneläkekuluihin on 20 prosenttia pitkällä aikavälillä.

     Ilman tätä oletusta kaikkien eläkkeensaajien lukumäärä olisi pitkällä aikavälillä 
noin 8 prosenttia suurempi kuin peruslaskelmassa. Tämä tarkoittaisi noin 140 000 
eläkkeensaajaa, joista noin puolet saisi myös kansaneläkettä.

4) Takuueläke, joka tuli voimaan 1.3.2011, nosti vähimmäiseläkkeen tasoa. Eläkkei-
den tasokorotukset voidaan tulevaisuudessa kohdistaa joko pelkästään takuuelä-
kettä saaviin tai kaikkiin kansaneläkettä saaviin. Tässä laskelmassa tasokorotuk-
set on tehty sekä eläkevähenteiseen kansaneläkkeeseen että takuueläkkeeseen. 
Kansaneläkevakuutuksen kulut ilman vammaisetuuksia pysyvät suunnilleen vuo-
den 2010 tasolla tasokorotuksista huolimatta.

     Kustannusvaikutuksiltaan pelkästään takuueläkkeeseen tehtävät tasokorotuk-
set olisivat merkittävästi kansaneläkkeisiin tehtäviä tasokorotuksia pienemmät, 
mutta takuueläkkeen tasokorotuksilla voidaan parantaa vain alimman tulodesii-
lin eläketasoa. Kansaneläkkeisiin tehtävät tasokorotukset kohdistuvat noin puo-
leen kaikista eläkkeensaajista ja verotuksen kautta lähes kaikkiin eläkkeensaajiin.
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5) Vammaisetuuksien lukumäärät ja kulut kasvavat voimakkaasti. Tämä johtuu vä-
estön ikääntymisestä ja erityisesti väestömäärän kasvusta vanhimmissa ikäryh-
missä.

6) Sairausvakuutuksen kulut kasvavat arviokauden aikana yli kaksinkertaisiksi. Sai-
rausvakuutuksen sisäinen rakenne muuttuu, sairaanhoitovakuutuksen osuus kas-
vaa ja työtulovakuutuksen osuus pienenee. Sairaanhoitovakuutuksen kuluista eni-
ten kasvavat lääkekulut. Työtulovakuutuksessa vanhempainpäivärahat kasvavat 
enemmän kuin sairauspäivärahat.

7) Sairausvakuutuksen maksuprosenttien kehitys on peruslaskelman mukaan maltil-
lista. Työtulovakuutuksessa maksuprosenttien kehitys on aleneva koko tarkastelu-
jakson ajan. Sairaanhoitovakuutuksen maksuprosentit kasvavat hieman 2030-lu-
vulle asti ja pienenevät sen jälkeen. Maksuprosentit perustuvat kuluihin ja palk-
kasummaan. Palkkasumma kasvaa arviokauden aikana hieman enemmän kuin 
sairausvakuutuksen kulut.

8) Sosiaaliturvan yleisrahaston etuuskulut pääsääntöisesti kasvavat, mikä johtuu 
lähinnä oletuksesta, että etuuksien keskimääräinen suuruus on sidottu puoleen 
reaaliansiotason kasvusta. Vain työttömyysturvan kulut vähenevät, mikä johtuu 
työikäisen väestön rakenteellisesta muutoksesta sekä työttömyysoletuksesta.

Vaihtoehtotarkasteluiden pohjalta voi esittää muutaman täydentävän huomion. Ensim-
mäinen koskee väestökehitystä ja muut sairaanhoitovakuutuksen rahoitusta.

  9) Vaihtoehtoisen väestökehityksen vaikutus eri rahastojen kulukehitykseen on eri-
lainen. Kansaneläkerahaston kulut ovat 16 prosenttia suuremmat, sairausvakuu-
tuksen 9 prosenttia ja sosiaaliturvan yleisrahaston 7 prosenttia suuremmat kuin 
peruslaskelmassa. Vaihtoehtoisten väestöoletusten perusteella väestömäärä van-
himmissa ikäryhmissä on 15 prosenttia suurempi kuin peruslaskelman väestöen-
nusteessa. Näihin ikäryhmiin kuuluvien etuudensaajien määrä on suuri eläkeva-
kuutuksessa ja sairaanhoitovakuutuksessa.

10) Sairaanhoitovakuutuksen maksuprosenttien muutoksen suuruus riippuu olennai-
sesti lääkkeiden hintakehityksestä. Peruslaskelmassa on oletettu, että lääkkeiden 
hintakehitys on yleisen ansiotason kasvun mukaista, ja tällöin sairaanhoitovakuu-
tuksen maksut kehittyvät suhteellisen maltillisesti. Jos lääkkeiden hinnat kasvavat 
lääkekorvaus- ja viitehintauudistusta edeltäneiden vuosien tapaan selvästi ansio-
tasoa enemmän, sairaanhoitovakuutuksen maksuihin kohdistuu huomattavia ko-
rotuspaineita. Tällöin myös valtion rahoitusvastuu kasvaa.

11) Muiden sairaanhoitokorvausten kuin lääkkeiden menokehityksellä on vain vähäisiä 
vaikutuksia maksuprosentteihin. Jos korvaustaso nostettaisiin sairausvakuutus-
laissa alun perin tarkoitetulle 60 prosentin tasolle, maksuprosentteja olisi tarpeen 
korottaa enintään 0,15 prosenttiyksikköä. Jos taas taksoja ei lainkaan korotettai-
si ja korvaustaso alenisi merkityksettömäksi, maksuprosenttia alentava vaikutus 
olisi enimmilläänkin vain 0,10 prosenttiyksikköä.
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Kulut (milj. euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Etuudet yhteensä 3 400 3 503 3 621 3 940 4 316 4 514

Kansaneläkkeet yhteensä 2 443 2 332 2 357 2 407 2 406 2 380

kansaneläkkeet (elv) 2 401 2 292 2 318 2 370 2 369 2 344

lapsikorotukset 6 5 5 4 4 4

perhe-eläkkeet 36 35 34 34 33 32

työkyvyn selvittäminen 0 0 0 0 0 0

Takuueläkkeet 0 138 135 126 103 83

Rintamasotilasetuudet 56 26 9 0 0 0

Asumistuet 393 460 500 585 679 756

Vammaisetuudet yhteensä 509 547 619 821 1 128 1 295

eläkettä saavien hoitotuet 401 441 506 696 984 1 127

lasten vammaistuet 70 68 73 79 87 100

aikuisen vammaistuet 31 30 29 30 34 38

ruokavaliokorvaukset 7 8 12 16 23 30

Toimintakulut 115 113 115 90 100 101

Kulut yhteensä 3 515 3 616 3 736 4 031 4 415 4 615

Tuotot (milj.euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Vakuutusmaksut 46 0 0 0 0 0

Valtion osuudet 3 377 3 584 3 704 4 028 4 413 4 612

Omaisuuden tuotot 6 2 2 2 2 2

Tuotot yhteensä 3 429 3 586 3 706 4 030 4 415 4 614

Liite 1 A. Peruslaskelma. Kansaneläkerahaston kulut ja tuotot 2010–2060
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Liite 1 B. Peruslaskelma. Sairausvakuutusrahaston kulut ja tuotot 2010–2060

Kulut (milj.euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Etuudet yhteensä 4 239 4 760 5 209 6 038 7 549 9 199

Työtulovakuutus yhteensä 2 204 2 370 2 516 2 738 3 366 3 995

Sairauspäivärahat 821 850 896 979 1 207 1 434

Vanhempainpäivärahat 1 023 1 154 1 232 1 338 1 665 1 989

Mata-päivärahat 5 6 6 5 4 3

Yrittäjien lisäpäivärahat 5 7 7 8 9 10

Kuntoutusrahat 68 70 69 73 79 84

Työterveyshuolto 282 283 306 336 402 476

Sairaanhoitovakuutus yhteensä 2 035 2 390 2 694 3 300 4 183 5 204

Lääkkeet 1 226 1 490 1 721 2 155 2 791 3 562

Lääkärinpalkkiot 73 82 90 107 132 161

Hammaslääk,palkkiot 121 129 141 164 202 248

Tutkimus ja hoito 72 84 92 107 129 154

Matkat 251 282 316 406 517 622

YTHS 22 24 24 27 33 39

Mata-sairaanhoito 3 3 3 2 2 2

EU-korvaukset 24 28 28 29 28 28

Muut etuudet 1 1 1 1 1 1

Kuntoutuspalvelut 243 267 277 302 348 388

Toimintakulut 186 208 229 268 324 391

Kulut yhteensä 4 425 4 969 5 438 6 306 7 873 9 590

Tuotot (milj. euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Työtulovakuutus yhteensä 2 417 2 447 2 600 2 836 3 485 4 134

Työnantajat 1 574 1 649 1 781 1 988 2 495 3 052

Palkansaajat ja yrittäjät 719 668 686 710 836 915

Yrittäjien maksut lisäpäivistä 5 7 7 8 9 10

Valtion osuudet 120 124 125 130 146 158

Sairaanhoitovakuutus yhteensä 2 429 2 524 2 840 3 472 4 391 5 453

Vakuutetut 1 256 1 250 1 408 1 724 2 183 2 714

Valtion osuudet 1 173 1 275 1 432 1 748 2 208 2 739

Tuotot yhteensä 4 846 4 972 5 440 6 307 7 876 9 587
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Liite 1 C. Peruslaskelma. Sosiaaliturvan yleisrahaston kulut ja tuotot 2010–2060

Kulut (milj. euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Etuusmenot yhteensä 4 513 4 433 4 203 4 481 5 002 5 576

Työttömyysturva 1 097 965 717 734 837 935

Lapsiperheiden etuudet yhteensä 1 991 2 021 2 146 2 303 2 537 2 879

Lapsilisät 1 433 1 466 1 573 1 719 1 895 2 177

Lasten hoidon tuki 444 452 465 465 510 551

Äitiysavustus ja adoptiotuki 11 12 13 13 15 17

Elatustuki 102 91 96 106 117 134

Yleinen asumistuki 530 589 503 528 603 673

Opintoetuudet 845 810 789 861 962 1 019

Muut etuudet yhteensä 50 48 49 55 62 71

Maahanmuuttajien erityistuet 24 0 0 0 0 0

Sotilasavustus 18 18 18 20 23 26

Tulkkauspalvelu 7 29 31 35 40 45

Rintamaveter. kuntoutusmatkat 1 1 0 0 0 0

Toimintakulut 132 136 128 132 148 163

Kulut yhteensä 4 645 4 569 4 331 4 612 5 150 5 738

Tuotot (milj. euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Palkansaajien tyött. maksu 40 97 56 65 84 108

Valtion osuudet yhteensä 4 015 3 890 3 712 3 983 4 443 4 954

Etuuksista 3 884 3 757 3 587 3 854 4 297 4 793

Toimintakuluista 131 134 125 129 145 160

Kunnat 589 579 559 561 620 674

Muut tuotot 2 3 3 3 3 3

Tuotot yhteensä 4 646 4 569 4 331 4 612 5 150 5 738
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Liite 1 D. Peruslaskelma. Etuusrahastojen kulut ja tuotot 2010–2060

Kulut (milj. euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Etuusmenot, yhteensä 12 152 12 697 13 033 14 459 16 866 19 288

Kansaneläkerahasto 3 400 3 503 3 621 3 940 4 316 4 514

Sairausvakuutusrahasto 4 239 4 760 5 209 6 038 7 549 9 199

Sosiaaliturvan yleisrahasto 4 513 4 433 4 203 4 481 5 002 5 576

Toimintakulut 433 457 471 490 572 654

Kulut yhteensä 12 585 13 154 13 504 14 949 17 438 19 943

Tuotot (milj. euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Kansaneläkerahasto 3 429 3 586 3 706 4 030 4 415 4 614

Sairausvakuutusrahasto 4 846 4 972 5 440 6 307 7 876 9 587

Sosiaaliturvan yleisrahasto 4 646 4 569 4 331 4 612 5 150 5 738

Tuotot yhteensä 12 921 13 127 13 476 14 949 17 440 19 940
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Liite 2 A. Vaihtoehtolaskelma. Kansaneläkerahaston kulut ja tuotot 2010–2060

Kulut (milj. euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Etuudet yhteensä 3 400 3 537 3 680 4 087 4 696 5 233

Kansaneläkkeet yhteensä 2 443 2 363 2 412 2 533 2 669 2 806

kansaneläkkeet (elv) 2 401 2 323 2 373 2 494 2 631 2 767

lapsikorotukset 6 5 5 4 4 4

perhe-eläkkeet 36 35 34 34 34 35

työkyvyn selvittäminen 0 0 0 0 0 0

Takuueläkkeet 0 139 136 129 110 93

Rintamasotilasetuudet 56 26 9 0 0 0

Asumistuet 393 461 503 597 725 858

Vammaisetuudet yhteensä 509 548 619 828 1 192 1 477

eläkettä saavien hoitotuet 401 440 504 699 1 041 1 296

lasten vammaistuet 70 68 73 81 91 107

aikuisen vammaistuet 31 30 30 31 36 42

ruokavaliokorvaukset 7 9 12 17 25 33

Toimintakulut 115 113 116 93 106 118

Kulut yhteensä 3 515 3 650 3 796 4 180 4 802 5 351

Tuotot (milj.euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Vakuutusmaksut 46 0 0 0 0 0

Valtion osuudet 3 377 3 618 3 764 4 177 4 799 5 348

Omaisuuden tuotot 6 2 2 2 2 2

Tuotot yhteensä 3 429 3 620 3 766 4 179 4 801 5 350
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Liite 2 B. Vaihtoehtolaskelma. Sairausvakuutusrahaston kulut ja tuotot 2010–2060

Kulut (milj.euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Etuudet yhteensä 4 239 4 776 5 254 6 183 7 960 10 052

Työtulovakuutus yhteensä 2 204 2 383 2 549 2 818 3 533 4 290

Sairauspäivärahat 821 855 907 1 007 1 273 1 547

Vanhempainpäivärahat 1 023 1 161 1 250 1 377 1 740 2 126

Mata-päivärahat 5 6 6 5 4 3

Yrittäjien lisäpäivärahat 5 7 8 8 9 10

Kuntoutusrahat 68 70 70 75 83 90

Työterveyshuolto 282 283 310 346 425 513

Sairaanhoitovakuutus yhteensä 2 035 2 393 2 705 3 365 4 427 5 762

Lääkkeet 1 226 1 491 1 726 2 195 2 957 3 956

Lääkärinpalkkiot 73 82 91 109 138 176

Hammaslääk,palkkiot 121 129 142 168 214 272

Tutkimus ja hoito 72 84 92 109 135 167

Matkat 251 282 317 414 551 702

YTHS 22 24 24 28 34 41

Mata-sairaanhoito 3 3 3 2 2 2

EU-korvaukset 24 28 28 29 28 28

Muut etuudet 1 1 1 1 1 1

Kuntoutuspalvelut 243 268 280 310 365 417

Toimintakulut 186 208 231 276 344 429

Kulut yhteensä 4 425 4 984 5 485 6 459 8 304 10 482

Tuotot (milj. euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Työtulovakuutus yhteensä 2 417 2 461 2 635 2 919 3 660 4 444

Työnantajat yhteensä 1 574 1 655 1 801 2 042 2 620 3 275

Palkansaajat ja yrittäjät yhteensä 719 674 700 735 879 991

Yrittäjien maksut lisäpäivistä 5 7 8 8 9 10

Valtion osuudet 120 124 127 134 152 169

Sairaanhoitovakuutus yhteensä 2 429 2 527 2 853 3 542 4 649 6 039

Palkansaajat ja yrittäjät yhteensä 1 256 1 251 1 414 1 759 2 312 3 007

Valtion osuudet 1 173 1 276 1 439 1 783 2 337 3 032

Tuotot yhteensä 4 846 4 987 5 488 6 462 8 309 10 483
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Liite 2 C. Vaihtoehtolaskelma. Sosiaaliturvan yleisrahaston kulut ja tuotot 2010–2060

Kulut (milj. euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Etuusmenot yhteensä 4 513 4 457 4 253 4 595 5 231 5 948

Työttömyysturva 1 097 971 726 755 881 1 005

Lapsiperheiden etuudet yhteensä 1 991 2 031 2 171 2 363 2 655 3 069

Lapsilisät 1 433 1 472 1 589 1 762 1 983 2 318

Lasten hoidon tuki 444 455 471 479 534 590

Äitiysavustus ja adoptiotuki 11 12 13 14 16 18

Elatustuki 102 91 98 109 122 143

Yleinen asumistuki 530 592 509 543 633 721

Opintoetuudet 845 814 798 878 997 1 076

Muut etuudet yhteensä 50 48 49 56 65 76

Maahanmuuttajien erityistuet 24 0 0 0 0 0

Sotilasavustus 18 19 18 21 24 27

Tulkkauspalvelu 7 29 31 36 42 49

Rintamaveter. kuntoutusmatkat 1 1 0 0 0 0

Toimintakulut 132 136 129 135 157 172

Kulut yhteensä 4 645 4 593 4 382 4 730 5 388 6 120

Tuotot (milj. euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Palkansaajien tyött. maksu 40 97 57 67 89 116

Valtion osuudet yhteensä 4 015 3 911 3 756 4 083 4 647 5 279

Etuuksista 3 884 3 777 3 629 3 950 4 493 5 110

Toimintakuluista 131 134 126 133 154 169

Kunnat 589 582 567 577 650 722

Muut tuotot 2 3 3 3 3 3

Tuotot yhteensä 4 646 4 593 4 382 4 730 5 388 6 120
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Liite 2 D. Vaihtoehtolaskelma. Etuusrahastojen kulut ja tuotot yhteensä 2010–2060

Kulut (milj. euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Etuusmenot, yhteensä 12 152 12 770 13 187 14 865 17 888 21 233

Kansaneläkerahasto 3 400 3 537 3 680 4 087 4 696 5 233

Sairausvakuutusrahasto 4 239 4 776 5 254 6 183 7 960 10 052

Sosiaaliturvan yleisrahasto 4 513 4 457 4 253 4 595 5 231 5 948

Toimintakulut 433 457 476 504 606 719

Kulut yhteensä 12 585 13 227 13 663 15 369 18 494 21 952

Tuotot (milj. euroa) 2010 2015 2020 2030 2045 2060

Kansaneläkerahasto 3 429 3 620 3 766 4 179 4 801 5 350

Sairausvakuutusrahasto 4 846 4 987 5 488 6 462 8 309 10 483

Sosiaaliturvan yleisrahasto 4 646 4 593 4 382 4 730 5 388 6 120

Tuotot yhteensä 12 921 13 200 13 636 15 371 18 499 21 953

 | Kelan aktuaarijulkaisuja 9 • 2011 | 67

Liitetaulukot


	Aktuaariraportti 2011
	Alkusanat
	Sisältö
	Kuvat
	Kuva 1. Kelan kokonaiskulut 1980–2060 vuoden 2010 rahana
	Kuva 2. Syntyneet, kuolleet ja nettomaahanmuutto 1950–2060
	Kuva 3. Väestöllinen huoltosuhde 1980–2060
	Kuva 4. Väestö ikäryhmittäin perus- ja vaihtoehtolaskelman oletuksilla 2005–2060
	Kuva 5. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeensaajat 2000–2060
	Kuva 6. Eräiden etuuksien ja eläkkeenosien saajat 1980–2060
	Kuva 7. Eräitä sairausvakuutusetuuksien lukumääriä 1980–2060
	Kuva 8. Työttömät työnhakijat ja työttömyysturvaetuuksien saajat 1990–2060
	Kuva 9. Eräiden sosiaaliturvan yleisrahaston etuuksien lukumääriä 1990–2060
	Kuva 10. Kansaneläkevakuutuksen etuuskulut 1990–2060 vuoden 2010 rahana
	Kuva 11. Kansaneläkevakuutuksen tuotot 2000–2060 vuoden 2010 rahana
	Kuva 12. Sairausvakuutuksen ja kuntoutuksen etuuskulut 1980–2060 vuoden 2010 rahana
	Kuva 13. Työtulovakuutuksen ja sairaanhoitovakuutuksen maksuprosentit 2006–2060
	Kuva 14. Sairaanhoitovakuutus, palkansaajien ja yrittäjien maksuprosentit 2006–2060 eri oletuksilla
	Kuva 15. Sairaanhoitoetuuksien korvaustaso 2002–2060, jos taksoja ei koroteta
	Kuva 16. Sosiaaliturvan yleisrahaston etuuskulut 1990–2060 vuoden 2010 rahana
	Kuva 17. Kelan kokonaiskulut 1980–2060 vuoden 2010 rahana
	Kuva 18. Kelan tuotot 1990–2060
	Kuva 19. Kelan etuuskulut 1980–2060 suhteessa bruttokansantuotteeseen
	Kuva 20. Kelan kokonaiskulut vaihtoehtolaskelmassa 1980–2060 vuoden 2010 rahana

	Taulukot
	Taulukko 1. Kansantaloussuureet 2009–2060
	Taulukko 2. Väkiluku ikäryhmittäin 1950–2060
	Taulukko 3. Perus- ja vaihtoehtolaskelman väestöennusteiden vertailu 2009–2060
	Taulukko 4. Eräiden kansaneläkerahaston etuuksien saajamääriä vuosina 2010, 2030 ja 2060

	1 Tiivistelmä
	2 Kelan etuudet
	2.1 Eläkevakuutus ja työttömyysvakuutus kokonaisuutena
	2.1.1 Eläkevakuutus kokonaisuutena
	2.1.2 Työttömyysturva kokonaisuutena

	2.2 Kansaneläkerahastosta maksettavat etuudet
	2.2.1 Kansaneläkkeet
	2.2.2 Kansaneläkerahastosta maksettavat muut etuudet

	2.3 Sairausvakuutusrahastosta maksettavat etuudet
	2.3.1 Työtulovakuutus
	2.3.2 Sairaanhoitovakuutus

	2.4 Sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavat etuudet
	2.4.1 Työttömien perusturva
	2.4.2 Lapsiperheiden etuudet
	2.4.3 Yleinen asumistuki
	2.4.4 Opintotuki
	2.4.5 Muut sosiaaliturvan yleisrahaston etuudet


	3 Kelan etuus- ja toimintakulujen rahoitus
	4 Laskelmien perusteet
	4.1 Väestökehitys
	4.2 Kansantalouden kehitys
	4.3 Etuusmenojen arviointia koskevia perusteita
	4.4 Maksujen perusteena olevien palkka- ja muiden tulojen arviointi
	4.5 Kelan toimintakulut

	5 Väestöennusteiden tulokset
	6 Laskelman tulokset: lukumäärät
	6.1 Kansaneläkevakuutuksen lukumäärät
	6.2 Sairausvakuutuksen lukumäärät
	6.2.1 Työtulovakuutus
	6.2.2 Sairaanhoitovakuutus

	6.3 Sosiaaliturvan yleisrahaston etuuksia koskevat lukumäärät

	7 Laskelman tulokset: kulut ja tuotot
	7.1 Kansaneläkevakuutuksen kulut ja tuotot
	7.2 Sairausvakuutuksen kulut ja tuotot
	7.2.1 Sairaanhoitovakuutuksen vaihtoehtotarkasteluja

	7.3 Sosiaaliturvan yleisrahaston kulut ja tuotot
	7.4 Kelan kokonaiskulut ja -tuotot

	8 Vaihtoehtoisen väestöennusteen vaikutukset
	8.1 Perusteet
	8.2 Tulokset

	9 Johtopäätökset
	Liitetaulukot
	Liite 1 A. Peruslaskelma. Kansaneläkerahaston kulut ja tuotot 2010–2060
	Liite 1 B. Peruslaskelma. Sairausvakuutusrahaston kulut ja tuotot 2010–2060
	Liite 1 C. Peruslaskelma. Sosiaaliturvan yleisrahaston kulut ja tuotot 2010–2060
	Liite 1 D. Peruslaskelma. Etuusrahastojen kulut ja tuotot 2010–2060
	Liite 2 A. Vaihtoehtolaskelma. Kansaneläkerahaston kulut ja tuotot 2010–2060
	Liite 2 B. Vaihtoehtolaskelma. Sairausvakuutusrahaston kulut ja tuotot 2010–2060
	Liite 2 C. Vaihtoehtolaskelma. Sosiaaliturvan yleisrahaston kulut ja tuotot 2010–2060
	Liite 2 D. Vaihtoehtolaskelma. Etuusrahastojen kulut ja tuotot yhteensä 2010–2060



