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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, ennak-
koperintäasetus 30 §), ja se antaa kausiveroilmoituksen aina, kun se on mak-
sanut palkkoja, joista on maksettava ennakonpidätystä tai työnantajan sosiaa-
liturvamaksua. Jos konkurssipesä jatkaa keskeytyksettä velallisen liiketoimin-
taa ja sen on pitänyt ilmoittautua säännölliseksi työnantajaksi Verohallinnon 
työnantajarekisteriin, sen on maksettava ennakonpidätys ja työnantajan so-
siaaliturvamaksu verotilille ja ilmoitettava ne kausiveroilmoituksella Verohallin-
nolle ilmoitusjaksonsa pituuden mukaisesti joko kuukausittain tai neljännes-
vuosittain. Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksuluokat ovat vuoden 2010 
alusta lukien poistuneet. Konkurssipesä on siis  velvollinen maksamaan so-
siaaliturvamaksun, joka on kaikille työnantajille samansuuruinen. Sosiaalitur-
vamaksuprosentti vahvistetaan vuosittain. Vuoden 2016 maksu on 2,12 % 
vuonna 2016 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 2016  työntekijän
eläkevakuutusmaksun  osuus  on  5,7  %  ja  53  vuotta  täyttäneiden
osuus 7,2 % palkasta. TyEL-ansion alaraja on 57,51 €/kk.

Työeläkevakuutusmaksujen yhteismäärät ja työnantajan eläkevakuutusmak-
sut ovat seuraavat:

Tilapäinen  työnantaja,  vain  tilapäisiä  työntekijöitä  ja  palkkasumma
alle 8 238 €/ 6 kk:

Yhteismäärä 25,1 %

Sopimustyönantaja,  pysyviä  työntekijöitä  tai  palkkasumma
vähintään 8 238 €/6 kk, TyEL-maksu:

Yhteismäärä 24,6 %(palkkasumma alle 2 025 000 €)
Yhteismäärä 24,95 % (palkkasumma 2 025 000 €- 32 400 000 €)
Yhteismäärä 24,92 % (palkkasumma yli 32 400 000 €)

Työnantajan työeläkevakuutusmaksu on keskimäärin 18,00 %.



3
Lakisääteinen työtapaturmavakuutus

Lakisääteinen vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun kohteen suuruuden ja 
sen aiheuttaman tapaturmariskin perusteella. Työntekijöille maksetut palkat 
kuvaavat tällöin kohteen suuruutta eli työn määrää. Vakuutetun kohteen tapa-
turmariski määritellään työnantaja- tai riskiluokkakohtaisesti. Riskiluokitus pe-
rustuu tyypillisesti ammattiin tai toimialaan. Riski ilmoitetaan maksukertoime-
na, joka osoittaa, kuinka vaarallisesta työstä on kysymys. Työn vaarallisuuden 
mittarina ovat kussakin työssä sattuneiden työtapaturmien ja ammattitautien 
korvauskustannukset. Vakuutuskauden vakuutusmaksun määrä saadaan ker-
tomalla  maksuperusteen  mukainen  vakuutusmaksukerroin  (esimerkiksi  10 
promillea) vakuutettua kohdetta koskevalla palkkasummalla. Vakuutusmaksu 
ennen  vakuutuskauden  alkua  perustuu yhtiön  maksuperusteen mukaisesti 
määräytyvään  maksukertoimeen  ja  ilmoitettuun  tai  arvioituun  palkkasum-
maan, jotka vakuutuskauden jälkeen tarkistetaan vastaamaan lopullista toteu-
tunutta palkkasummaa ja maksuperusteiden mukaista maksukerrointa (tasoi-
tusvakuutusmaksu).  Joissakin  erikoistapauksissa vakuutusmaksu ei  kuiten-
kaan perustu  palkkasummaan,  vaan muodostuu työntekijäkohtaisesta  kiin-
teästä vuosimaksusta.

Lisätietoja www.tvl.fi.

4
Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan  työttömyysvakuutusmaksu  on  porrastettu  työnantajan  palkka-
summan mukaan. Palkkasummarajaan ei lasketa mukaan osaomistajien palk-
kasummaa.  Palkkasummaraja  tarkistetaan  vuosittain  työntekijän  eläkelain 
mukaisella palkkakertoimella.

Sosiaali-  ja  terveysministeriö  vahvistaa  vuosittain  maksujen
määrät.  Vuonna  2016  työntekijän  vakuutusmaksun  osuus  on
1,15  %  ja  työnantajan  osuus  1,0  %  palkoista.  Jos  palkkasumma
ylittää 2  044 500 €, on työntekijän vakuutusmaksun osuus 1,15 % ja 
työnantajan osuus 3,9 %. 

Lisätietoja www.tvr.fi.

5
Työntekijän ryhmähenkivakuutus

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

 

 


