Mitkä ansiot kuuluvat TyEL-palkkaan?
Palkka tai
muu suoritus

Kuuluuko
TyELpalkkaan?

Aloitepalkkiot
• liittyy työsopimuksessa sovittuun työhön
• irrallaan työsuorituksesta, ei liity päivittäiseen työhön tai rinnastetaan pitkälliseen kehittelytyöhön tai keksintöön

Bonus, tulospalkkio

KYLLÄ
EI
KYLLÄ

Eläkkeen rinnalla ansaitut ansiot
• Ansiot ilmoitetaan sen kuukauden loppuun asti, jolloin henkilö täyttää ylimmän eläkeiän.

KYLLÄ

Henkilökuntaetuudet
• esimerkiksi henkilökunta-alennukset, ilmaiset tai alennetut matkat, alennetulla korolla saadut
henkilökuntalainat, kulttuuriseteli, liikuntaseteli ja virikeseteli

EI

Henkilöstörahastot
• henkilöstörahastoon suoritetut voittopalkkioerät ja jäsenen rahastosta nostamat rahasto-osuudet, käteisenä nostetut
voittopalkkio-osuudet

EI

Irtisanomisajan palkka, vahingonkorvaus, lakiin perustumaton korvaus työsuhteen päättyessä
• lakisääteiseltä ajalta (korkeintaan 6 kuukautta)

KYLLÄ

• erityinen irtisanomisaika
(konkurssi- ja saneeraustilanne, 14 pv)

KYLLÄ

• kuuden kuukauden ylittävä aika

EI

• vahingonkorvaus irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä

EI

• korvaus laittomasta irtisanomisesta

EI

• korvaus laittomasta työsopimuksen purkamisesta

EI

• irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus lomautuksen aikana irtisanotulle/irtisanoutuneelle
(kun henkilö ei työskentele irtisanomisaikana)

EI

• vapaaehtoinen tai sopimukseen perustuva korvaus työsuhteen päättämisestä

EI

• kultainen kädenpuristus tai eroraha

EI

Isännöitsijän palkkiot
• Palkkiot ilmoitetaan isännöitsijätoimiston vuosi-ilmoituksella, vaikka ne olisi maksettu
isännöitsijälle suoraan asunto-osakeyhtiöstä (sijaismaksaja).

Keksinnöt

KYLLÄ
EI

Kirjoituspalkkiot
• työntekijä on kirjoittanut työnantajan toimittamaan julkaisuun tai henkilökuntalehteen
• muihin lehtiin itsenäisesti kirjoitetut artikkelit

Komissio

KYLLÄ
EI
KYLLÄ

Kotihoidon tuki
• Työsuhteessa olevalle hoitajalle perheen maksama palkka ja Kansaneläkelaitoksen suoraan suorittama yksityisen hoidon tuki. Jos hoitajan palkka on sovittu maksettavaksi niin, että osan siitä muodostaa yksityisen hoidon tuki ja siihen
maksettava kunnallinen lisä, myös tällainen kunnallinen lisä on eläketyöansiota, vaikka kunta maksaisi sen suoraan
työntekijälle.

KYLLÄ

Kustannusten korvaukset
• esim. työmatkasta saatu päiväraha, ateria-, työvaate- ja työvälinekorvaus,
matkakustannusten korvaus, kilometrikorvaus, muuttokustannusten korvaukset
• maksettu korvaus ylittää todelliset kustannukset ja ylite katsotaan ennakonpidätyksessä palkaksi

EI
KYLLÄ

1

Palkka tai
muu suoritus

Kuuluuko
TyELpalkkaan?

Käteinen voittopalkkio
EI

• maksetaan koko henkilöstölle
• maksetaan tietylle rajatulle henkilöstöryhmälle tai tietyille yksittäisille työntekijöille

KYLLÄ

Käännöspalkkiot
• jos kielenkääntäjä on työsuhteessa

KYLLÄ
EI

• jos kielenkääntäjä ei ole työsuhteessa

Lahja
EI

• tavanomaiset esine- tai rahalahjat
(merkkipäivä tai muu henkilökohtainen syy)
• palvelusvuosien perusteella maksettava korvaus tai lahja

KYLLÄ

• lahja- tai juhlarahat, joita työnantaja suorittaa työntekijöilleen sopimuksen tai tavan mukaan
vakiintuneesti (esim. jouluraha ja 13. kuukauden palkka)

KYLLÄ

Luento- ja esitelmäpalkkiot
• työsuhteessa tehdystä työstä

KYLLÄ
EI

• yksittäiset palkkiot, joita ei ole saatu työsuhteessa

Luontoisedut

KYLLÄ

Luottamustoimipalkkiot
• henkilö on samaan aikaan työsuhteessa yritykseen

KYLLÄ

• henkilö ei ole työsuhteessa yritykseen:
-

Työntekijä on vakuutettu vapaaehtoisesti. Tällöin palkkioista pidätetään työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

-

Työntekijä ei ole vapaaehtoisesti vakuutettu.

KYLLÄ
EI

Luottamustoimi voidaan vapaaehtoisesti vakuuttaa taannehtivasti aikaisintaan edellisen kalenterivuoden alusta lukien.

Odotusajan palkka
EI

• kun työntekijän palkanmaksu on viivästynyt, koronluonteinen suoritus

Oikeuden päätöksellä vahvistettu palkkasaatava
• siltä osin kun se työnantajan maksamana otettaisiin huomioon

KYLLÄ

Opinnäytetyö, diplomityö, pro gradu -työ
• työsuhteessa tehtynä

KYLLÄ
EI

• ei työsuhteessa tehtynä

Oppisopimus- tai koulutusajan palkka

KYLLÄ

Optiot
EI

• 31.12.2020 saakka annettu optio-oikeus
• 1.1.2021 alkaen saatu ja käytetty optio-oikeus

KYLLÄ

Osakeanti
EI

• jos koskee henkilöstön enemmistöä
• jos koskee vain osaa henkilöstöstä
(kyse ei ole henkilöstöedusta, vaan kyseessä on työstä maksettava vastike)

KYLLÄ

Osakepalkkio
• osakepalkkiojärjestelmien perusteella maksettavat suoritukset, jos osakepalkkiojärjestelmä on
palkkion määräytymisperusteiden osalta rinnastettavissa muihin tulospalkkiojärjestelmiin

KYLLÄ

• jos edun arvo riippuu osakkeiden arvon kehityksestä ja palkkion lupaamisen ja edun saamisen
välillä on vähintään vuosi

EI

Osingot ja voitto-osuudet
EI

• TyEL:n piiriin kuuluvan osakkaan saama voitto-osuus tai osinko
• palkkana maksetut suoritukset

KYLLÄ
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Palkan lisät ja korotukset
• esimerkiksi ikälisä, olosuhdelisä, vuorotyölisä, palvelusvuosi-, viikkolepo-, varallaolo-, arkipyhä- tai vapaavuorokorvaukset ja rahana maksetut pekkasvapaat

KYLLÄ

Peruspalkka

KYLLÄ

Palveluraha, juomaraha

KYLLÄ

Polkupyöräetu
• palkanlisänä maksettu etu, veronalainen osuus

KYLLÄ

• palkanosana maksettu etu, veroton sekä veronalainen osuus

KYLLÄ

Provisiot
• provisio, josta on vähennetty kulujen osuus
(eli ennakonpidätyksen alainen provisio)
• provisiopalkalla työskentelevä ei ole työsuhteessa vaan toimii yrittäjänä

KYLLÄ
EI

Rekrytointipalkkio, vinkkipalkkio
• työsuhteessa olevalle maksettuna

KYLLÄ

• ulkopuoliselle vinkin antajalle maksettu palkkio

EI

Rojalti, käyttöoikeusmaksu

EI

Sairausajan palkka ja sairauspäivärahat
• sairausajan palkka
• sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
• sairauskassan maksamat täydennyspäivärahat

KYLLÄ
EI
KYLLÄ

• sairauskassan maksamat lisäpäivärahat

EI

• sairausraha

EI

Sijaismaksajan maksama palkka
• konkurssipesä, palkkaturvaviranomainen tai muu maksaja
(palkka ilmoitetaan tosiasiallisen työnantajan vakuutukseen)

KYLLÄ

Sovinto työsuhderiita-asiassa
• erittelemätön kertakorvaus

EI

• palkkasaatavat on eritelty

KYLLÄ

Säästöhenkivakuutuksen ennakonpidätyksen alainen osuus

KYLLÄ

Tantieemi

KYLLÄ

Työpanososinko

KYLLÄ

Työsuhdematkalippu
• palkanlisänä maksettu etu, veronalainen osuus

KYLLÄ

• palkanosana maksettu etu, veroton sekä veronalainen osuus

KYLLÄ

Täydennyspäiväraha (myös veroton)

KYLLÄ

Ulkomaantyön vakuutuspalkka

KYLLÄ

Vapaaehtoinen tai yksilöllinen eläkevakuutus (työnantajan kustantama)
• siltä osin kuin ne verotuksessa katsotaan palkaksi

KYLLÄ

Voitto-osuudet, voitonjakoerät, voittopalkkiot
• jos yhtiökokous päättää jakaa osan osakeyhtiön voitosta työntekijöille

EI

Vuorotteluvapaakorvaus

EI

Vuosilomaan liittyvät vastikkeet
• esimerkiksi vuosilomapalkka ja -korvaus, korvaus pitämättä jääneestä säästövapaasta,
erilaiset lomarahat

KYLLÄ
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