
TYÖNANTAJAN
velvollisuudet ja maksut



Työnantajan sosiaaliturvamaksu 
Työnantajan sosiaaliturvamaksu eli 

sairausvakuutusmaksu maksetaan kaikista 

työntekijöistä jotka ovat 16-67-vuotiaita. 

Se maksetaan oma-aloitteisesti verotilille muiden 

oma-aloitteisten verojen kanssa. Maksun suuruus 

vuonna 2018 on 0,86 %.



Ennakonpidätys 

Ennakonpidätys lasketaan työntekijän 

verokorttiin merkityn pidätysprosentin mukaan 

ja vähennetään bruttopalkasta.



Suoritukset verotilille
Ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut 

suoritetaan verotilille. Maksun eräpäivä 

palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 

12. päivä.

* kirjanpitäjäsi hoitaa nämä laskennat ja 

yleensä hoitavat myös tilitykset verotilille.



Eläke (TyEL) vakuutus
Työeläkevakuutus on osa lakisääteistä sosiaaliturvaamme. 

• Työeläkevakuutus turvaa työssäoloajan ansioihin suhteutetun 

toimeentulon työkyvyttömyyden ja vanhuuden varalle.

• Vakuuttamisvelvollisuus on kaikille työntekijöille 17 ikävuodesta alkaen. 

Myös työssä käyvä eläkeläinen on vakuutettava. 

• Työntekijä tulee aina vakuuttaa, jos hänen työansionsa ovat 

kalenterikuukauden aikana vuonna 2018 vähintään 58,27 euroa. 

• Maksu voidaan sopia myös harvemmin tapahtuvaksi. 

• Työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja -säätiöt hoitavat TyEL:n mukaisia 

työeläkevakuutuksia. 

• Lisätietoa www.tyoelake.fi/tyonantajan-velvollisuudet/

http://www.tyoelake.fi/tyonantajan-velvollisuudet/
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• Työnantajat joilla ei ole jatkuvasti työntekijöitä ja joiden 

maksamat palkat 6 kuukauden ajalta jäävät vuosittain alle 

8346 euroa (vuonna 2018), ovat tilapäisiä työnantajia. 

• Silloin ei tarvita erillistä vakuutussopimusta, vaan maksut 

voidaan hoitaa valitulle eläkeyhtiölle palkanmaksua seuraavan 

kuukauden 20. päivään mennessä esimerkiksi verkossa. 

• Jos yrityksesi palkkasumma puolen vuoden ajalta ylittää 8346 

euroa tai sinulla on vakituista henkilökuntaa, olet 

sopimustyönantaja.  
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• Sopimustyönantaja järjestää työntekijänsä eläketurvan kuntoon 

erillisellä vakuutussopimuksella. 

• Eläkevakuutus on järjestettävä palkanmaksua seuraavan kuukauden 

aikana. 

• Sopimustyönantajan vakuutusmaksuperusteisiin vaikuttaa 

työnantajan maksama kokonaispalkkasumma.

• Kun palkkasumma on alle 2,0595 miljoona euroa vuodessa, tulee 

palkoista kiinteä prosenttimääräinen vakuutusmaksu.  

• Vuonna 2018 maksuprosentti on työntekijän osuus mukaan lukien 

25,3 %, työnantajan osuus on 18,95 % ja yli 53-vuotiaiden 

työntekijöiden osalta 17,45 %. 
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• Tapaturmavakuutuslaki velvoittaa työnantajaa ottamaan työntekijöilleen 

tapaturmavakuutuksen työtapaturmien ja ammattitautien varalta. 

• Jos työnantajan työntekijöille maksama palkkasumma jää kalenterivuoden 

aikana alle 1200 euroa, ei tapaturmavakuutusvelvollisuutta ole.  

• Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa työpaikalla ja työmatkalla 

sattuneet tapaturmat, työliikekipeytymisen ja työn aiheuttamat 

ammattitaudit.  

• YEL-vakuutettu yrittäjä ei kuulu saman vakuutuksen piiriin, vaan 

halutessaan hän voi ottaa itselleen samansisältöisen vakuutuksen 

vapaaehtoisena. Lakisääteistä velvollisuutta tähän ei ole. Vakuutus on 

kuitenkin otettava myös yrityksen omistajille, yhtiömiehille ja osakkaille 

jotka ovat yrityksessä työssä ja omistavat yrityksestä alle 30 %. 
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• Tapaturmavakuutuksen suuruus vaihtelee työn 

vaarallisuuden sekä toimialan mukaan. 

• Vakuutus on voimassa myös etätyössä.  

• Tapaturmavakuutuksen keskimääräinen maksu 

vuonna 2018 on 0,8%. 

• Kaikki tapaturmavakuutuksia tarjoavat vakuutusyhtiöt 

hoitavat myös näitä vakuutuksia.



Ryhmähenkivakuutus
• Ryhmähenkivakuutus on otettava, jos alasi 

työehtosopimuksessasi on siitä maininta.

• Yleensä jos on määräys ottaa ryhmähenkivakuutus, se 

otetaan ja maksetaan tapaturmavakuutuksen yhteydessä. 

• Hinnat vaihtelevat yhtiöittäin.
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• Vähintään ennakoiva työterveyshuolto

• Työterveyshuoltolaki (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383) 

velvoittaa työantajaa järjestämään työsuhteessa oleville 

työterveyshuollon. Se voidaan järjestää myös perustasoa laajempana 

jolloin työntekijä saa yleislääkäritasoisen sairaanhoidon sekä muita 

sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalveluja. 

• Työterveyshuolto tarkoittaa työhön liittyvien sairauksien ja 

tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja 

turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja 

työ- ja toimintakykyä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383
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• Työterveyshuollon palveluntuottajat löydät 

www.tyoterveydeksi.fi

• Myös kaupungin terveyskeskuksen on järjestettävä palvelut, 

jos työnantaja niin haluaa. 

• Kela korvaa työnantajalle sairausvakuutuslain mukaisesti 

työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, 

työntekijälle palvelut ovat ilmaisia.   

http://www.tyoterveydeksi.fi/


Työttömyysvakuutus
Työttömyysvakuutusta maksetaan 17-65-vuotiaista työntekijöistä. 

• Palkansaajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 2018 on 

1,90 % palkasta. 

• Työnantajan maksama osuus on taas porrastettu työnantajan 

maksaman kokonaispalkkasumman mukaan niin, että palkkasumman 

jäädessä alle 2 083 500 euroa, on se vuonna 2018 0,65 % palkasta. 

Tuon rajan ylittävältä osalta 2,60 % palkasta.  

• Kun palkkaa maksetaan yrityksen osaomistajalle, on palkansaajan 

oma osuus 0,92 % ja yrityksen maksettava työttömyysvakuutusmaksu 

0,65 % palkasta.  

• Lisätietoa ja asiointi https://tvr.fi

https://tvr.fi/

