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Pakollisia työnantajavelvoitteita ovat ainakin seuraavat: 
 
1 
Työnantajan sosiaaliturvamaksu ja työntekijöiden palkoista 
pidätettävät ennakonpidätykset 
 

Konkurssipesä on tyypillisesti satunnainen työnantaja (vain yksi 
palkansaaja tai enintään viisi palkansaajaa työsuhteessa enintään 
kalenterivuoden, ennakkoperintäasetus 30 §), ja se antaa 
kausiveroilmoituksen aina, kun se on maksanut palkkoja, joista on 
maksettava ennakonpidätystä tai työnantajan sosiaaliturvamaksua. Jos 
konkurssipesä jatkaa keskeytyksettä velallisen liiketoimintaa ja sen on 
pitänyt ilmoittautua säännölliseksi työnantajaksi Verohallinnon 
työnantajarekisteriin, sen on maksettava ennakonpidätys ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksu verotilille ja ilmoitettava ne kausiveroilmoituksella 
Verohallinnolle ilmoitusjaksonsa pituuden mukaisesti joko kuukausittain 
tai neljännesvuosittain. Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksuluokat 
ovat vuoden 2010 alusta lukien poistuneet. Konkurssipesä on siis 
velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksun, joka on kaikille 
työnantajille samansuuruinen. Sosiaaliturvamaksuprosentti vahvistetaan 
vuosittain. Vuoden 2013 maksu on 2,04 % vuonna 2013 maksetuista 
palkoista. Lisätietoja www.vero.fi. 

 
2 
Työeläkevakuutusmaksut 
 

Työeläkevakuutusmaksut koostuvat työnantajan ja työntekijän 
osuuksista. Työnantaja pidättää työntekijän eläkevakuutusmaksun 
palkanmaksun yhteydessä. Sosiaali- ja terveysministeriö 
vahvistaa vuosittain maksujen määrän. Vuonna 2013 työntekijän 
eläkevakuutusmaksun osuus on 5,15 % ja 53 vuotta täyttäneiden 
osuus 6,50 % palkasta. TyEL-ansion alaraja on 55,59 €/kk. 

 
Työeläkevakuutusmaksujen yhteismäärät ja työnantajan 
eläkevakuutusmaksut ovat seuraavat: 

 
Tilapäinen työnantaja, vain tilapäisiä työn- 
tekijöitä ja palkkasumma alle 7962 €/6 kk:  23,8 %   18,65 %  
 
Sopimustyönantaja, pysyviä työntekijöitä 
tai palkkasumma vähintään 7962 €/6 kk, 
TyEL-maksu (perusmaksu ilman 
asiakashyvitystä ja hoitokustannus- 
alennusta):    23,4 %  18,25 % 
 



• 2010 palkkasumma yli 1 879 500 €: maksuun vaikuttavat asiakashyvitys, 
yrityksen oma maksuluokka ja maksutappioalennus. 

 
• 2010 palkkasumma yli 5 000 000 €: vakuutusmaksua alentaa myös 

suuruusalennus. 
 
Työnantajan työeläkevakuutusmaksu on keskimäärin 17,35 %. 

  
3 
Lakisääteinen työtapaturmavakuutus 
 

Lakisääteinen tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee työn 
vaarallisuuden mukaan ja maksu riippuu tapaturmakehityksestä. 
Vakuutuskauden alussa peritään ennakkomaksu, joka perustuu 
työnantajan ilmoittamiin arvioituihin palkkasummiin. Lopullinen 
vakuutusmaksu lasketaan vuodenvaihteen jälkeen vakuutuskauden 
palkkatietojen perusteella. Lisätietoja www.tvl.fi. 

 
4 
Työttömyysvakuutusmaksu 

 
Työttömyysvakuutusmaksu jakautuu työnantajan ja työntekijän 
osuuteen. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu lasketaan 
samasta palkkasummasta kuin tapaturmavakuutusmaksu eli 
pakollisesti vakuutettavien henkilöiden palkkasummasta. 
Työntekijöiden osuus pidätetään palkasta jokaisen palkanmaksun 
yhteydessä. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain maksujen 
määrät. Vuonna 2013 työntekijän vakuutusmaksun osuus on 
0,60 % ja työnantajan osuus 0,80 % palkoista. Jos palkkasumma 
ylittää 1 990 500 euroa, on työnantajan maksu 3,20 %. 

 
5 
Työntekijän ryhmähenkivakuutus 

 
Useimmilla aloilla voimassaolevat työehtosopimukset velvoittavat 
vakuuttamaan työntekijät työntekijän ryhmähenkivakuutuksella. 
Ryhmähenkivakuutuksen maksu peritään lakisääteisen 
tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksu vaihtelee yhtiöittäin. 


