Liitteet STM:n tiedotteeseen 249/2009:
”Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys 2010”

3) Työnantajan kansaneläkemaksun poisto lisää valtion menoja
Työeläkkeet rahoitetaan pääosin työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla.
Valtio osallistuu yrittäjä-, maatalousyrittäjä- ja merimieseläkkeiden rahoitukseen.
Kansaneläkkeet rahoitetaan valtion varoista.
Kansaneläkkeisiin, vammaisetuuksiin ja eläkkeensaajan asumistukeen käytetään 3 402
miljoonaa euroa, maatalousyrittäjien eläkkeisiin 506 miljoonaa euroa,
yrittäjäeläkkeisiin 123 miljoonaa euroa ja merimieseläkkeisiin 49 miljoonaa euroa,
maatalousyrittäjien tapaturmaeläkkeisiin 17 miljoonaa euroa ja maahanmuuttajien
erityistukeen 25 miljoonaa euroa.
Valtionosuus kansaneläkelain mukaisista menoista vuonna 2010 on arviolta 2 501 miljoonaa euroa ja eläkkeensaajan asumistuista sekä vammaisetuuksista yhteensä noin
901 miljoonaa euroa.
Suurin määrärahan lisäys aiheutuu työnantajan kansaneläkemaksun poistamisesta,
jonka vuositason kustannus on arviolta 1,1 miljardia euroa. Valtion työnantajamaksujen ja kuntien valtionosuuksien aleneminen sekä yhteisöverotuottojen kohoaminen vähentävät uudistuksen välitöntä nettovaikutusta.
Työnantajan kansaneläkemaksua alennettiin kaikilta työnantajilta 0,801 prosenttia
1.4.2009 alkaen. Vuositason kustannus on 570 miljoonaa euroa. Työnantajan kansaneläkemaksu poistetaan kaikilta työnantajilta vuoden 2010 alussa. Muutos lisää valtion
menoja 495 miljoonaa euroa. Kansaneläkemaksua arvioidaan kertyvän vuonna 2010
vielä noin 52 miljoonaa euroa, josta noin 41 miljoonaa euroa on vuoden 2009 joulukuun palkoista tammikuussa maksettavaa maksua ja loput 11 miljoonaa euroa aikaisemmilta vuosilta maksuunpantua maksua.
Avo- ja laitoshoidon rajanvedon poistoa ehdotetaan jatkettavan siten, että laitoshoidossa oleville eläkkeensaajille maksettaisiin eläkkeensaajan hoitotukea 1.1.2010
alkaen. Kansaneläkevakuutuksen osalta lisämäärärahan tarve on 60 miljoonaa euroa.
Valtionosuuksia kunnille vähennetään vastaavasti kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta valtiovarainministeriön pääluokassa. Uudistukseen liittyen laitoshoidon
enimmäismaksu nostetaan 85 prosenttiin asiakkaan nettotuloista. Kuntien asiakasmaksutulojen arvioidaan kasvavan tämän johdosta 60 miljoonaa euroa.
Työeläkeindeksi nousee arviolta noin 1,27 prosenttia (4,96 prosenttia vuonna 2009),
kansaneläkeindeksi 0,33 prosenttia (4,6 prosenttia vuonna 2009) ja palkkakerroin noin
4,2 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna (6,0 prosenttia vuonna 2009).
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Taulukko 3. Indeksit ja palkkakerroin 2010 (arvio 18.5.2009)
Työeläkeindeksi
KEL –indeksi
Palkkakerroin

2006
2081
1377
1,063

2007
2127
1401
1,100

2008
2178
1436
1,124

2009
2286
1502
1,192

2010
2315
1507
1,242

Nuorena työkyvyttömäksi tulevien työkyvyttömyyseläkkeen tasoa ehdotetaan parannettavaksi siten, että elinaikakertoimen vaikutus lievenee, kun vanhuuseläke alkaa.
Vaikutus valtionosuuteen arvioidaan vähäiseksi.
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitusosuuksien määräajoin tehtävä tarkistus vähentää hieman valtion rahoitusosuutta ja lisää hieman maatalousyrittäjien
omaa rahoitusosuutta. Etuuksien taso pysyy ennallaan.
Kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen ehdotetaan 16,5 miljoonaa euroa
vuodelle 2010, mikä on 8,5 miljoona euroa edellistä vuotta suurempi. Lisäyksestä 6,4
miljoonaa euroa arvioidaan aiheutuvan saajien määrän kasvamisesta. Vuoden 2010
alusta lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta ehdotetaan muutosta työtoimintaan osallistuvan velvoittavuuden ikärajan poistamiseksi, ja siitä arvioidaan aiheutuvan 2,1 miljoonan euron lisäystarve. Saajien määrän arvioidaan olevan 15 000 henkilöä vuonna 2010. Lisäksi muutos lisää työmarkkinatukimomentilta maksettavia ylläpitokorvauksia 1,0 miljoonalla eurolla ja valtionosuutta peruspalvelujen järjestämiseen 0,2 miljoonalla eurolla, kun kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimeentulotuen saajalle maksettavaa toimintarahaa korotetaan yhdellä eurolla päivää kohden.

