
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYÖTAPATURMAVAKUUTUS  
Työnantajalla on vakuuttamisvelvollisuus, jos työnantajan kalenterivuoden ai-
kana teettämästä työstä maksamat tai maksettavaksi sovitut palkat ovat yli  

1 400 € 

TYÖNTEKIJÖIDEN RYHMÄHENKIVAKUUTUS  
Vakuutusmaksu 
Vähimmäismaksu 
Maksu lasketaan samasta palkkasummasta kuin tapaturmavakuutusmaksu. 

 

0,53 ‰ 
10,00 € 

MAATALOUSYRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUSMAKSU (MELA)  
Pakollinen MATA-työtapaturmavakuutusmaksu  MYEL-työtulosta 
Vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutusmaksu vuosityöansiosta 
Vapaa-ajan tapaturmavakuutusmaksu vuosityöansiosta 
Ryhmähenkivakuutusmaksu 

 

12,00 € + 0,85 %  
12,00 € + 1,02 
17,00 € + 0,36 % 
8 € 

TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSU  Maksu on % palkkasummasta.  
Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään 65,26 €/kk 
Sopimustyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden) 
TyEL-perusmaksuun lisätään 1.1.2023 alkaen hoitomaksu. Maksua alentavat 
mahdollinen asiakashyvitys ja eläkeyhtiön alennukset. Lisäksi, jos työnantajan 
palkkasumma vuonna 2021 on ollut vähintään 2 197 500 euroa, vakuutusmak-
suun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutap-
pio-osan alennus. 

25,30 % 

Tilapäistyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden) 
Tilapäistyönantajalla ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle 
9 348 €/6 kk. 

 
26,20 % 

Työntekijän osuus TyEL-maksusta 
 17–52-vuotiaan työntekijän osuus 
 53–62-vuotiaan työntekijän osuus  
 63 vuotta täyttäneen työntekijän osuus 

 
7,15 % 
8,65 % 
7,15 % 

YRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU  Maksu on % työtulosta.  
YEL-vakuuttamisen alaraja vuodessa   8 575,45 €/v 
YEL-vakuuttamisen yläraja vuodessa 194 750 €/v 
Yrittäjän mahdollisuu työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään  14 088,00 €/v 
YEL-maksu  (maksu on % työtulosta) 

• 18–52-vuotiaan yrittäjän maksu 
• 53–62-vuotiaan yrittäjän maksu 
• maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta 

 
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 %:n alennus 48 kk:n ajalta 

• 18–52-vuotiaan yrittäjän alennettu maksu 
• 53–62-vuotiaan yrittäjän alennettu maksu 
• alennettu maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta 

 
24,10 % 
25,60 % 
24,10 % 
 
18,798 % 
19,968 % 
18,798 % 

Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2023 

   
 



   
 

SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU  
Työnantaja 1,53 % 
Palkansaaja 
-  sairaanhoitomaksu  
- päivärahamaksu, jos palkka- ja työtulo vähintään 15 703 €/vuosi.  
   Muuten 0 %. 

 
0,60 % 
1,36 % 

Yrittäjä 
- sairaanhoitomaksu 
- päivärahamaksu, jos palkka- ja työtulo vähintään 15 703 €/vuosi.  
  Muuten 0 % 

 
0,60 % 
1,59 % 

Eläke- ja etuustuloista perittävä maksu 1,57 % 
 
 

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU   
Työnantajan maksu palkkasummasta, joka on enintään  2 251 500 €/vuosi 0,52 % 
Työnantajan maksu palkkasumman osasta, joka ylittää  2 251 500 €/vuosi 2,06 % 
Palkansaajan maksu 1,50 % 
Työnantajan maksama maksu osaomistajasta 0,52 % 
Osaomistajan oma maksu 0,74 % 

 
 

INDEKSIT  
Palkkakerroin 1,558 
Työeläkeindeksi 2874 

 
 

KOROT  Tarkastetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7. 1.1.-30.6.2023 
Viivästyskorko (kaupallisiin sopimuksiin sovellettava)  

10,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V-OH-01288-fi 

MAATALOUSYRITTÄJÄN  ELÄKEMAKSU  Maksu on % työtulosta.  
• alle 53-vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet maatalousyrittäjän maksu  
• 53–62-vuotiaat 
MYEL-maksu   45 481,37 € ylittävältä työtulon osalta 
•  alle 53-vuotiaatja 63 vuotta täyttäneet maatalousyrittäjän maksu 
•  53–62-vuotiaat  
Maksuprosentti nousee liukuvasti 30 041,73–47 208,51 € välillä 
53–62-vuotiailla vakuutusmaksu on hieman korkeampi siirtymäaikana vuosina 
2017–2025. 

13,0140 % 
13,8240 % 
 
24,10 % 
25,60 % 


