Tyel-vakuutus – suurtyönantajan työeläkemaksu määräytyy yksilöllisesti

SUURTYÖNANTAJAN TYÖELÄKEMAKSU
MÄÄRÄYTYY YKSILÖLLISESTI
Suurtyönantajat voivat vaikuttaa TyEL -vakuutusmaksunsa määrään edistämällä työntekijöidensä työkykyä ja -hyvinvointia. Jokainen myönnetty työkyvyttömyyseläke voi vaikuttaa suurtyönantajan maksuluokkaan ja sitä kautta työkyvyttömyyseläkemaksun määrään.

Kuka on suurtyönantaja?
Suurtyönantajiksi lasketaan yritykset, joiden palkkasumma oli yli 2,17 miljoonaa euroa vuonna 2020.
TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkemaksuosa koostuu yrityksen työntekijöiden ikärakenteesta riippuvasta
perusmaksusta ja maksuluokan mukaisesta omavastuumaksusta seuraavasti:
• Jos yrityksen palkkasumma oli vuonna 2020 alle 2,17 miljoonaa euroa, työkyvyttömyyseläkemaksu
määräytyy pelkästään perusmaksun mukaan eikä maksuluokka vaikuta maksuun.
• Jos yrityksen palkkasumma oli vuonna 2020 yli 2,17 miljoonaa euroa, mutta alle 34,7 miljoonaa euroa,
työnantaja on osittain omavastuinen. Tällöin työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy osaksi yrityksen
maksuluokan, osaksi perusmaksun mukaan.
• Jos yrityksen palkkasumma oli vuonna 2020 yli 34,7 miljoonaa euroa, on työnantaja täysin omavastuinen
ja työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy yrityksen maksuluokan mukaan.

Maksuluokka perustuu
työkyvyttömyyseläkemenoon
Työkyvyttömyyseläkemenolla tarkoitetaan sitä kustannusta, joka syntyy työnantajan kaikista toistaiseksi
myönnetyistä työkyvyttömyyseläketapauksista. Työkyvyttömyyseläkemenossa ei huomioida määräajaksi
myönnettyjä eläkkeitä eikä muita kuntoutuskuluja. Eläkemenoon vaikuttavat työntekijän ikä (mitä nuorempi työkyvytön, sitä suurempi kustannus), työhistoria sekä palkka. Eläkemenoa ei veloiteta työnantajalta
sellaisenaan, vaan se otetaan huomioon määrättäessä työnantajan maksuluokkaa. Jos yrityksessä on
keskimääräistä enemmän työkyvyttömyyseläkemenoa, yrityksen maksuluokka on korkeampi. Mitä vähemmän taas yrityksellä on työkyvyttömyysmenoja, sitä alempi on maksuluokka ja omavastuumaksu. Sekä
työnantaja että työntekijä siis hyötyvät työssä jatkamisen tukemisesta esimerkiksi työhyvinvointitoimilla tai
kuntoutustoimenpiteillä.
Työkyvyttömyyseläkemeno jaetaan niiden työnantajien kesken, jotka ovat maksaneet työntekijälle
palkkoja työkyvyttömyyden alkamista edeltävinä kahtena kalenterivuotena. Työkyvyttömyyseläkkeen
myöntövuosi puolestaan ratkaisee, milloin eläkemeno vaikuttaa maksuluokkaan. Eläke vaikuttaa maksuluokkaan kahtena eri vuotena.
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Työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako
ja vaikutus maksuluokkaan
Työkyvyttömyyden alkaminen
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Näinä vuosina palkkoja
maksaneet työnantajat
vastaavat kustannuksista

Eläkemeno vaikuttaa
maksuluokkaan kahden
vuoden ajan

2020
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Pysyvä työkyvyttömyyseläke
myönnetään

Perusmaksun ja maksuluokkamaksun
riippuvuus omavastuupalkasta
100%
80%

Perusmaksu
60%
40%

Oma maksuluokka
20%

€34,7 milj. €

€2,17 milj. €
Ei omavastuuta

Osittain
omavastuinen

Täysin
omavastuinen

2023
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Maksuluokan muodostuminen
Maksuluokan laskennassa kullekin työnantajalle lasketaan riskisuhteet, joiden keskiarvon perusteella
määritellään maksuluokka. Riskisuhde on työnantajan omien työkyvyttömyyseläkemenojen suhde keskimääräiseen työkyvyttömyyseläkemenoon. Riskisuhteet lasketaan kahdelta vuodelta: vuonna 2022 vuosilta 2019 ja 2020. Kahden vuoden riskisuhteiden keskiarvo määrää, mihin maksuluokkaan yritys kuuluu.
Maksuluokkamalli kannustaa työllistämään ikääntyneitä ja auttaa pidentämään työuria. Jos työnantaja
palkkaa 63 vuotta täyttäneen uuden työntekijän, joka sairastuu, sairastumisesta aiheutunut työkyvyttömyyseläkemeno ei vaikuta maksuluokkamaksuun. Samoin työnantajan palkkaaman uuden, 62 vuotta
täyttäneen ja sairastuvan työntekijän eläkemeno on suhteellisen pieni ja vaikutus maksuluokkamaksuun
vähäinen.
Uuden työntekijän palkkaaminen on siis käytännössä riskitöntä maksuluokan ja työkyvyttömyyseläkemaksun suhteen, mikäli hän on iältään korkeintaan parin vuoden päässä henkilökohtaisesta vanhuuseläkeiästään. Vastaavasti aiemmin palkatun, ikääntyneen työntekijän pitäminen työsuhteessa on suhteellisen
riskitöntä maksuluokkamaksun kannalta.

Maksuluokat, riskisuhteet ja maksukertoimet:
Maksuluokka

Riskisuhteiden kahden
vuoden keskiarvo

Maksukerroin

11

yli 5

5,5

10

4,00 – 4,99

4,00 – 4,99

9

3,00 – 3,99

3,00 – 3,99

8

2,50 – 2,99

2,50 – 2,99

7

2,00 – 2,49

2,00 – 2,49

6

1,50 – 1,99

1,50 – 1,99

5

1,20 – 1,49

1,20 – 1,49

Perusluokka 4

0,80 – 1,19

1

3

0,50 – 0,79

0,65

2

0,20 – 0,49

0,35

1

alle 0,2

0,1

VerNet-verkkopalvelussamme käytössänne on laskuri, jolla voi esimerkinomaisesti arvioida, miten uusi
työkyvyttömyyseläketapaus vaikuttaa maksuluokkaan ja TyEL-maksuun.
Asiantuntijamme ovat käytössäsi. Lisätietoja työkyvyttömyyseläkemaksuista ja maksuluokista saat
suurasiakaspalveluistamme, puh. 010 195 626 tai sähköpostitse tyel@veritas.fi

