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Työurien pidentäminen on ollut jo pitkään esillä Suomen yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
Puheissa on ollut urien pidentäminen niin alku- ja loppupäästä kuin keskeltäkin. Työkyvyt-
tömyys on merkittävin syy työuran aikaiselle päättymiselle. Vuoteen 2004 asti oli jopa ylei-
sempää jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle kuin siirtyä suoraan vanhuuseläkkeelle. Sittemmin 
tilanne on parantunut, sillä entistä useampi siirtyy nykyisin suoraan vanhuuseläkkeelle ja ai-
empaa pienempi osuus poistuu työkyvyttömyyseläkkeen kautta. Mutta työkyvyttömyyseläke 
on edelleen yleisin varhaiseläke ja siten avainasemassa, kun työuria yritetään pidentää lop-
pupäästä.

Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan entisen työntekijäin eläkelain (TEL) ja nykyisen työn-
tekijän eläkelain (TyEL) mukaista työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuuperiaatetta. TEL:n 
syntymästä saakka vallinneen periaatteen mukaan työnantajat ovat olleet vastuullisia katta-
maan palveluksestaan työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien työntekijöidensä eläkkeiden kus-
tannukset osittain tai täysimääräisenä. Järjestelmää pidettiin hyvin toimivana, mutta kansain-
välisten tilinpäätösstandardien (IFRS) voimaantulo 2000-luvun alussa pakotti muuttamaan 
omavastuumaksujen rakennetta, minkä seurauksena omavastuumallin korvasi vuonna 2006 
uusi maksuluokkamalli. 

Vaikka omavastuuperiaate onkin säilynyt uudessa maksuluokkamallissa siten, että yritysten 
omat työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat niiden kokemaan kustannustasoon, rakenteeltaan 
nykyinen malli poikkeaa merkittävästi entisestä. Omavastuumallissa työnantajilta veloitettiin 
eläkevakuutusmaksun yhteydessä yrityksen koon mukainen osuus sen omien työntekijöiden 
työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksista. Maksuluokkamallissa puolestaan yrityksen työn-
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tekijöiden työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat yrityksen riskitason laskentaan, ja yritykset 
maksavat riskitasonsa mukaista työeläkemaksuun sisältyvää työkyvyttömyysmaksua, joka 
määritetään tariffien avulla. Yrityksen koko määrittää riskitason painoarvon sen työkyvyttö-
myyseläkemaksun laskennassa. Uudessa mallissa ei siis ole tarkoituskaan veloittaa suoraan 
tietyn eläkkeen kustannusta työnantajalta, vaan asettaa työnantajien työkyvyttömyysmaksu 
niiden työkyvyttömyysriskin mukaiseksi.

Toinen keskeinen ero mallien välillä on työkyvyttömyyseläkkeiden kustannusvaikutuksen 
kohdistuminen eri ajankohdalle. Omavastuumallissa kustannusvaikutus näkyy jo eläkkeen 
myöntövuonna, maksuluokkamallissa vasta kahden ja kolmen vuoden päässä myöntövuodes-
ta. Omavastuumallissa kustannusvaikutus ilmenee siis nopeasti ja kerralla kokonaisuudes-
saan, maksuluokkamallissa vaikutus jakautuu kahdelle vuodelle, ja yritys pystyy aikaviiveen 
vuoksi ennakoimaan sen. 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan suomalaisen rekisteriaineiston avulla työnantajayritysten 
työkyvyttömyysmaksuja entisen omavastuumallin ja nykyisen maksuluokkamallin toiminta-
periaatteilla. Tarkastelu paljastaa mallien erot maksujen rakenteessa ja niiden luomissa kan-
nustimissa. 

Yritysten keskimääräinen työkyvyttömyysmaksu vaikuttaa kasvavan, kun vaihdetaan oma-
vastuumallista maksuluokkamalliin. Kasvu on pääosin hyvin maltillista: keskimääräinen vuo-
sikustannus työkyvyttömyysmaksuista oli 150 000 euroa omavastuumallissa, ja yli puolella 
otoksen suurtyönantajista kymmenen vuoden tarkasteluperiodin maksut kasvoivat alle 4 pro-
senttia mallia vaihdettaessa. Yritysten välillä on kuitenkin hajontaa, sillä joillakin yrityksillä 
maksut saattoivat jopa kaksinkertaistua, mikä voi tarkoittaa jopa miljoonien eurojen lisäkus-
tannusta kymmenen vuoden periodilla. Vain hyvin harvalla yrityksellä maksutaso laski mallin 
vaihdoksen seurauksena. 

Omavastuu- ja maksuluokkamaksujen yksi tarkoitus on kannustaa yrityksiä kiinnittämään 
huomiota työkyvyttömyystapausten ennaltaehkäisyyn. Siinä missä omavastuumallissa tietys-
tä eläkkeestä koituva omavastuumaksu oli helposti ennalta laskettavissa, maksuluokkamal-
lissa yksittäisen työkyvyttömyyseläkkeen vaikutus työnantajan maksutasoon on hyvin vaih-
televa. Riippuen työnantajayrityksen riskitasosta ilman kyseistä eläkettä, voi yksi eläke joko 
nostaa yrityksen korkeampaan maksuluokkaan tai sitten ei. Yhdellä työkyvyttömyyseläkkeel-
lä ei siis välttämättä ole lainkaan kustannusvaikutusta tai se voi olla suurikin. Otoksen yritys-
ten kustannussäästö yhdestä ehkäistystä eläkkeestä on keskimäärin 20 000 euroa omavastuu-
mallissa ja 26 000 euroa maksuluokkamallissa. Maksuluokkamallissa neljäsosalle yrityksiä ei 
kuitenkaan syntynyt kustannussäästöä, koska yritys pysyi samassa maksuluokassa. Nykyisen 
mallin taloudellinen kannustin (yksittäisen työkyvyttömyyseläketapauksen vaikutus vakuu-
tusmaksuun) ennaltaehkäistä työkyvyttömyystapauksia ei siis ole yhtä selväpiirteinen kuin 
entisen. Lisäksi sekä omavastuumallissa että maksuluokkamallissa pienimpien suuryritysten 
kustannusperusteinen kannustin on hyvin pieni. Toisaalta monet työnantajat ovat kokeneet 
kannustimet maksuluokkamallissa aiempaa selvempänä, koska työkyvyttömyysriski ja ver-
tailtavuus toisiin yrityksiin tiivistyvät yhteen lukuun eli omaan maksuluokkaan.



 Työantajan omavastuuperiaate työkyvyttömyyseläkkeissä 3

Mallien välillä on myös muita epäsuoria kannustinmuutoksia. Esimerkiksi tiettyjen eläke-
tyyppien vaikutus työkyvyttömyysmaksuihin muuttui samalla. Aiemmin kaikki työkyvyttö-
myysperusteiset eläkemuodot olivat omavastuumaksun alaisia. Maksuluokkamallissa kun-
toutustuet on jätetty pois yrityksen riskitason määrittelystä, eli vain pysyvinä myönnetyt 
työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat riskiin ja maksuihin. Osatyökyvyttömyyseläkkeiden 
suhteen toimitaan samantyylisesti: jos henkilö siirtyy osatyökyvyttömyyseläkkeeltä myö-
hemmin täydelle eläkkeelle, ei se vaikuta yrityksen riskisuhteeseen. Menettelyn taustalla ovat 
IFRS-standardien vaatimukset sekä pyrkimys kannustaa työnantajia ylläpitämään työnteki-
jöidensä työkykyä, mutta ei ole varmaa, reagoivatko työnantajat tämänkaltaisiin kannustimiin 
toivotulla tavalla vai pyrkivätkö ne käyttämään säädöksiä kustannusten kiertokanavina. 

Uuden maksuluokkamallin rakenne on varsin monimutkainen. Tästä syystä mallin taloudelli-
set kannustimet voivat jäädä heikommiksi kuin omavastuumallissa. Toisaalta työnantajat ovat 
kiinnittäneet huomiota maksuluokkien tarjoamaan vertailuasteikkoon: mahdollisuus verrata 
omaa työkyvyttömyysriskitasoaan yritysten keskimääräiseen riskiin saattaa kannustaa työn-
antajia pyrkimään alhaisempaan riskitasoon eli ehkäisemään omien työntekijöidensä työky-
vyttömyyseläkkeitä. Etukäteen on mahdotonta sanoa, kuinka merkityksellisiä omavastuu- ja 
maksuluokkamallien luomat taloudelliset kannustimet käytännössä ovat ja miten ne suhtautu-
vat toisiinsa. Siksi arvioimme empiirisesti molempien mallien kannustimien vaikutusta työ-
kyvyttömyyseläkkeiden alkavuuksiin. 

Omavastuumallin kustannusosuuden riippuvuutta yrityksen koosta muutettiin vuosina 1996 
ja 2000. Nämä muutokset tarjoavat mahdollisuuden tutkia, miten omavastuukustannukset vai-
kuttivat sairastumis- ja työkyvyttömyysriskeihin. Tulostemme mukaan omavastuumallin vas-
tuut alensivat todennäköisyyttä, että suurtyönantajan työntekijä siirtyy sairauspäivärahalle. 
Omavastuukustannuksen riski näyttäisi kannustaneen suurtyönantajia panostamaan työkyvyt-
tömyystapauksien ennaltaehkäisyyn. Omavastuukustannus myös vähensi todennäköisyyttä, 
että sairauspäivärahalta siirryttäisiin työkyvyttömyyseläkkeelle. Kustannusriski on luultavas-
ti kannustanut suurtyönantajia pitämään kiinni työntekijöistään, joiden työkyky oli alentunut. 

TyEL:n voimaantulo vuonna 2007 antaa mahdollisuuden arvioida, kuinka yritykset, joilla ei 
aikaisemmin ollut omavastuuta omien työntekijöidensä työkyvyttömyyseläkkeistä, reagoivat 
maksuluokkamalliin. Omavastuumallia ei koskaan sovellettu LEL:n (lyhytaikaisissa työsuh-
teissa olevien työntekijäin eläkelaki) tai TaEL:n (taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuu-
luvien työntekijöiden eläke laki) piiriin kuuluviin työntekijöihin. Entisten LEL- ja TaEL-alo-
jen siirryttyä nykyisen TyEL:n piiriin suuri joukko yrityksiä ja työntekijöitä tuli tasamaksujen 
piiristä maksuluokkien piiriin, joskin vaiheittain mutkikkaiden siirtymäsäännösten puitteissa. 
Arvioimme maksuluokkamallin vaikutusta vertailemalla työkyvyttömyyseläkkeiden alka-
vuuksia entisillä LEL-aloilla ennen ja jälkeen TyEL:n voimaantuloa. Jos maksuluokkamallin 
kannustimet tehoavat, suurtyönantajien työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuksien olisi pitänyt 
vähentyä TyEL:n myötä. Emme kuitenkaan löytäneet selkeää empiiristä näyttöä tällaisista 
vaikutuksia. 
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Kannustinnäkökulmasta katsottuna maksuluokkamalli näyttäisi siis olevan tehottomampi 
kuin omavastuumalli oli. Tähän tulkintaan on kuitenkin syytä suhtautua varauksella. On ni-
mittäin mahdollista, että kannustinvaikutus nähdään vasta pidemmällä aikavälillä, kun yrityk-
set oppivat monimutkaisen mallin toiminnan ja siirtymäkauden kuluessa kokevat vähitellen 
työkyvyttömyysriskitasonsa todellisen kustannusvaikutuksen. 

Työnantajavastuiden vaikutus saattaa myös vaihdella aloittain, joten tulosta ei välttämättä voi 
yleistää muille aloille. Entiset LEL-alat kattoivat lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevät 
henkilöt, kuten rakennustyömiehet ja -naiset. Työsuhteiden lyhyyden vuoksi työnantajalla 
saattaa olla sekä heikommat kannustimet että huonommat mahdollisuudet huolehtia yksit-
täisten työntekijöidensä hyvinvoinnista ja terveydestä. Lyhyet työsuhteet voivat myös antaa 
työnantajalle paremmat mahdollisuudet vältellä kustannusvastuutaan. Nämä seikat ovat voi-
neet syödä maksuluokkamallin tehoa entisillä LEL-aloilla.

Lisäksi entisillä LEL-aloilla on perinteisesti ollut entisiä TEL-aloja korkeampi keskimääräi-
nen työkyvyttömyysriski, mikä johtuu ainakin osittain työn tavallista suuremmasta fyysisestä 
kuormittavuudesta (ja ehkä myös omavastuukustannusten puuttumisesta). Siksi työnantajien 
mahdollisuudet vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuksiin entisillä LEL-aloilla voi-
vat ylipäätään olla rajallisemmat kuin muilla aloilla. 
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