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Työeläkeasiat hoidat helposti Eterassa
Eläkevakuutusyhtiö Etera eläkevakuuttaa kaikkia yksityisalojen työntekijöitä ja
yrittäjiä. Etera on osaava kumppani työeläkeasioissa. Myös tilapäisen työntekijän
TyEL-vakuutusasiat hoidat sujuvasti Eteran verkkosivulla.

Tästä oppaasta löydät tietoa siitä, miten hoidat työeläkemaksut ja muut työnantajamaksut sekä hyödynnät kotitalousvähennystä. Voit

kysyä myös asiakaspalvelustamme kaikista työeläkevakuuttamiseen liittyvistä asioista.

Eteran asiakaspalvelu
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010 553 3030, arkisin klo 8–16
asiakaspalvelu@etera.ﬁ
etera.ﬁ/kotitalous
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Kun maksat palkkaa, olet työnantaja
Kun palkkaat kotiisi yksityisen rakennus- tai remonttimiehen, siivoojan, lastenvahdin tai muuta lisäapua ja maksat palkan työntekijälle, sinusta tulee työnantaja.
Silloin hoidat palkan ja veron ennakonpidätyksen lisäksi työntekijän työeläkevakuutusasiat ja muut työnantajavelvoitteet kuntoon.
Työeläkevakuutus (TyEL) takaa palkkaamallesi
työntekijälle eläketurvan vanhuuden, työkyvyttömyyden ajalle. Lisäksi työntekijän puolisolle
ja alaikäisille lapsille maksetaan perhe-eläkettä
kuolemantapauksen yhteydessä.
Jos tilaat työn yrittäjältä, urakoitsijalta tai
rakennusliikkeeltä, ne huolehtivat puolestasi
myös kaikista työnantajamaksuista.

näin vakuutat työntekijäsi
Kaikki 18–67-vuotiaat työntekijät eläkevakuutetaan. TyEL:n eli työntekijän eläkelain piiriin
kuuluvat sekä suomalaiset että Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät. Myös alle
68-vuotiaat jo eläkkeellä olevat työntekijät vakuutetaan, jos he tekevät kotitaloudelle palkallista työtä. Alle 57,10 euron kuukausipalkoista ei
kuitenkaan tarvitse maksaa TyEL-maksua.
Työeläkemaksut maksetaan kaikista työntekijöiden ennakonpidätyksen alaisista palkoista
ja verollisista korvauksista. Näitä ovat ylityökor-
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vaukset, sunnuntai- ym. lisät, vuosilomapalkka,
lomaltapaluuraha, luontoisedut, sairaus- ja tapaturma-ajan palkka, päivärahan verollinen osa
ja lähdeveron alainen palkka.
Työeläkemaksun rahoittavat sekä työnantaja että työntekijä. Työnantaja maksaa aina koko
summan ja ilmoittaa työntekijän palkkatiedot
Eteraan. Työntekijän osuus pidätetään hänen
bruttopalkastaan palkanmaksun yhteydessä.
Työntekijät saavat eläkeyhtiöltään työeläkeotteen, jossa on tiedot työeläkkeeseen oikeuttavista ansioista. Jos työeläkeotteesta puuttuu
tietoja työsuhteesta ja ansioista, työeläkeyhtiö
perii eläkemaksut kokonaisuudessaan viivästyskorkoineen työnantajalta.

milloin maksat eläkemaksun?
Tilapäisenä työnantajana ilmoitat palkat ja
maksat maksut Eteraan aina palkanmaksua
seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.
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Kotitaloustyönantajan maksut
Taulukosta löydät pähkinänkuoressa työnantajan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Voit arvioida palkkakustannuksia osoitteessa etera.ﬁ/palkkalaskuri.

Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja
ovat sosiaaliturvamaksu sekä tapaturmavakuutus-,

työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Ne määräytyvät työntekijän veron ennakonpidätyksen alaisen palkan mukaan.

Työeläkemaksu (TyEL)

Työnantaja maksaa koko TyEL-maksun Eteraan.
Tilapäinen työnantaja
Sopimustyönantaja

25,10 %
24,60 %

Työntekijän TyEL-maksu (sisältyy kokonaismaksuun)

Työnantaja pidättää työntekijän osuuden työntekijän bruttopalkasta ja maksaa Eteraan sekä
työnantajan että työntekijän osuuden.
5,70 %
18–52-vuotiaat

7,20 %

53 vuotta täyttäneet
TyEL-ansion vakuuttamisen alaraja

TyEL-maksu on maksettava, jos palkka on vähintään

57,51 e/kk

Sosiaaliturvamaksu

Työnantajan sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu) maksetaan veron
ennakonpidätyksiä tilitettäessä. Lisätietoja www.vero.ﬁ.

2,12 %

Tapaturmavakuutusmaksu

Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun työnantaja maksaa tai on sopinut maksavansa
kalenterivuoden aikana teettämästään työstä työansioita yli 1 200 euroa.
Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
Työntekijän maksu

1,00 %
1,15 %

Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun työnantaja maksaa tai on sopinut maksavansa
kalenterivuoden aikana teettämästään työstä työansioita yli 1 200 euroa.
Ryhmähenkivakuutusmaksu

Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin.
Viivästyskorko

1.1.–30.6.2016
Suomen Pankki vahvistaa koron puolivuosittain alkaen 1.1. ja 1.7.
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Valitse itsellesi sopivin tapa
TyEL-vakuuttaminen on helppo hoitaa Eterassa, sillä voit valita itsellesi sopivimman
ilmoitustavan.

Helposti osoitteessa etera.fi

SuoraTyö.fi-palvelu

Voit tehdä TyEL-ilmoituksen helposti osoitteessa
etera.ﬁ. Et tarvitse erillisiä tunnuksia, vaan teet
tilapäisen työnantajan palkkailmoituksen verkkosivuillamme ja hoidat maksun pankkisi verkkopankkitunnuksilla.

SuoraTyö.fi-palvelussa kaikki työntekijän
palkkaamiseen liittyvät velvoitteet työsopimuksesta lähtien on automatisoitu. PikaPalkka-ominaisuuden avulla voit maksaa esimerkiksi lapsenvahdin palkan ja siihen liittyvät velvoitteet
helposti ja nopeasti. SuoraTyö.ﬁ-palvelun käytöstä peritään pieni palvelumaksu.

Puhelimitse
Työeläkevakuutusasiat voit hoitaa Eteraan myös
puhelimitse. Soitat vain puhelinlaskutukseemme, puh. 010 553 3032 arkisin klo 8–16.
Varaudu etukäteen ilmoittamaan
• palkanmaksajan nimi, henkilötunnus ja
osoite
• palkansaajan nimi ja henkilötunnus
• palkan määrä (bruttopalkka) ja
palkanmaksukuukausi.

Palkka.fi-palvelu
Maksuttoman Palkka.ﬁ -palvelun avulla hoidat
yhdellä kertaa
• palkanmaksun
• ennakonpidätyksen
• sosiaaliturvamaksun
• työttömyysvakuutusmaksun
• lakisääteiset eläkevakuutusmaksut

SuoraTyö.ﬁ-palvelussa hoidat
• työsopimuksen
• työseurannan
• palkanmaksun
• ennakonpidätyksen
• sosiaaliturvamaksun
• työttömyysvakuutusmaksun
• tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen
• lakisääteiset eläkevakuutusmaksut
Työn teettäjä voi hoitaa kaiken palkkaamisen
liittyvän luotettavasti ja helposti yhdestä osoitteesta ja yhdellä maksulla.
Jos sinulla on TyEL-vakuutussopimus Eteran
kanssa, ilmoita vakuutusnumero SuoraTyö.ﬁ-palvelussa.

Palvelu hoitaa lakisääteiset ilmoitukset Eteraan
ja verottajalle. Se toimittaa kotitalousvähennykseen oikeuttavat tiedot suoraan verottajalle.
Jos sinulla on TyEL-vakuutussopimus Eteran
kanssa, ilmoita vakuutusnumero Palkka.ﬁ-palvelussa.

Etera_Kotitalous_A5_2016.indd 5

2.2.2016 16:22:54

Etera_Kotitalous_A5_2016.indd 6

2.2.2016 16:22:54

Ota TyEL-vakuutus Eterasta
Kotitalous on yleensä tilapäinen työnantaja. Jos kuitenkin työllistät jatkuvasti
vähintään yhden työntekijän, tarvitset TyEL-vakuutussopimuksen. Eteran
sopimusasiakkaana maksat pienempää TyEL-maksua ja saat monia etuja.

tilapäinen työnantaja
• palveluksessasi ei ole jatkuvasti yhtään
työntekijää tai työntekijöiden puolen vuoden palkkasumma on alle 8 238 euroa
• ilmoitat työntekijä- ja palkkatiedot Eteraan ja maksat vakuutusmaksut kuukausittain
• vakuutusmaksuprosentti on kiinteä 25,1 %
(v. 2016)
• työntekijän osuus vakuutusmaksusta on
alle 53-vuotiaalla 5,70 % ja
• 53 vuotta täyttäneellä 7,20 %.
• teet tilapäisen työnantajan palkkailmoituksen osoitteessa etera.ﬁ
• voit myös tehdä TyEL-vakuutushakemukosoitteessa etera.ﬁ/tyelhakemus
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sopimustyönantaja
• palveluksessasi on jatkuvasti ainakin yksi
työntekijä tai työntekijöiden puolen vuoden palkkasumma ylittää 8 238 euroa
• TyEL-maksuprosentti on 24,6 %
• saat oikeuden asiakashyvityksiin, jotka
alentavat työeläkemaksua
• kartutat vakuutukselle rahastoa
• voit valita sinulle parhaiten sopivan ilmoitustavan
• voit tehdä TyEL-vakuutushakemuksen
osoitteessa etera.ﬁ/tyelhakemus
Sopimustyönantajana voit valita hakemuksessa ilmoitustavan. Kuukausi-ilmoittaja ilmoittaa
palkkatiedot ja maksaa TyEL-maksun kuukausittain. Vuosi-ilmoittaja arvioi ensin tulevat palkkamenot ja maksaa vakuutusmaksut sovitussa
aikataulussa (1–12 kertaa vuodessa).
Sopimustyönantajana saat seuraavan vuoden keväällä vuosilaskelman, jossa vahvistetaan
edellisen vuoden TyEL-vakuutusmaksut.
Lisätietoja: etera.ﬁ/vuosilaskelmaohje.
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Työnantajan muut maksut
Työeläkevakuuttamisen lisäksi sinun on huolehdittava myös tapaturma-,
työttömyys- ja ryhmähenkivakuutuksesta. Työntekijälle maksamastasi palkasta
pidätät veron ja maksat sosiaaliturvamaksun.

Kotityönantajan muistilista
Palkansaajalle:

palkan maksu

Verottajalle:

ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu

Eteraan:

työeläkevakuutusmaksu

Vakuutusyhtiöön:

tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusrahastoon:

työttömyysvakuutusmaksu

Tapaturmavakuutus

Työttömyysvakuutusmaksu

Vakuuttamisvelvollisuuden raja on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen. Kaikki kyseisen työnantajan kalenterivuoden aikana
teettämät työt ja maksamat palkat otetaan
huomioon. Jos työsuhteen alkaessa on selvää,
että sovitut työansiot ylittävät 1 200 euroa, vakuutus on otettava ennen työn tekemisen alkamista. Vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti.
Lisätietoja saat
• Vakuutusyhtiö Pohjantähdestä
www.pohjantahti.ﬁ
• Vakuutusyhtiö Fenniasta
www.fennia.ﬁ
• Tapaturmavakuutuskeskuksesta
www.tvk.ﬁ.

Työttömyysvakuutusmaksu tulee maksaa, jos
työnantaja maksaa kalenterivuoden aikana
17–65-vuotiaille työntekijöilleen palkkaa yhteensä yli 1 200 euroa. Työnantajan osuus on
1,00 % ja työntekijän 1,15 % palkasta vuonna 2016. Kun palkkaat työntekijän, hae työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa ja ilmoita
hakemuksessasi arvio vuoden aikana maksettavasta bruttopalkkasummasta. Ilmoita ennakkopalkkasummana kaikkien työntekijöiden yhteenlaskettu palkkasumma kalenterivuoden
ajalta.
Lisätietoja saat
• Työttömyysvakuutusrahastosta
www.tvr.ﬁ.

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Vero ja sosiaaliturvamaksu

Tapaturmavakuutetuille työntekijöille on otettava lisäksi ryhmähenkivakuutus (eräin poikkeuksin). Keskimääräinen vakuutusmaksu on
noin 0,07 % palkkasummasta. Ryhmähenkivakuutuksen otat tapaturmavakuutuksen yhteydessä.

Kun maksat palkan suoraan tekijälle (et yritykselle), maksat myös veron ennakonpidätyksen ja työnantajan sosiaaliturvamaksun
(sairausvakuutusmaksu). Palkkaraja on 1 500
euroa vuodessa. Tämän alle jäävästä palkasta kotitaloustyönantajan ei tarvitse maksaa
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ennakonpidätystä eikä sosiaaliturvamaksua.
Työeläkemaksu on kuitenkin aina maksettava,
jos maksat palkkaa työntekijälle yli 57,10 euroa
kuukaudessa.
Sosiaaliturvamaksu on 2,12 % palkkasummasta vuonna 2016. Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu pitää maksaa palkanmaksua
seuraavan kalenterikuukauden 12. päivään
mennessä.

Verotilimaksut ja ilmoitukset
verohallinnolle
Verotilimaksuja ovat ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksu. Ne maksetaan ja ilmoitetaan verotilille. Palkat, ennakonpidätykset ja
työnantajan sosiaaliturvamaksu on ilmoitettava kausiveroilmoituksessa. Kotitalouden on
annettava kausiveroilmoitus aina, kun palkasta on toimitettu ennakonpidätys tai maksettu
työnantajan sosiaaliturvamaksu.
Alle 1 500 euron vuosipalkoista ei kuitenkaan tarvitse toimittaa ennakonpidätystä ja
maksaa sosiaaliturvamaksua. Myöskään kausiveroilmoitusta ei tarvitse tehdä.
Maksajan on käytettävä aina omaa Verotilin
viitenumeroaan, joka pysyy samana maksukerrasta toiseen.

Vuosi-ilmoitus verottajalle
Vuoden lopuksi tee verottajalle vuosi-ilmoitus
kaikista työntekijöillesi maksetuista palkoista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä. Kotitalouden on annettava vuosi-ilmoitus
maksamastaan palkasta vain silloin, jos samal-

le saajalle maksettu palkka on yli 200 euroa kalenterivuoden aikana.
Tee vuosi-ilmoitus verottajalle palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun
mennessä. Vuosi-ilmoituksen voit tehdä Palkka.ﬁ -palvelussa.

Merkinnät vuosi-ilmoitukseen
Myös ennakkoperintärekisteriin kuulumattomasta henkilöstä tai yritykselle maksetuista
työkorvauksista tehdään vuosi-ilmoitus Verohallinnolle. Myös rekisteriin kuulumattoman
ammatinharjoittajan ja yhtiön Y-tunnuksen
ilmoittaminen täydellisenä on tärkeää, koska
työstä maksetut ennakonpidätykset luetaan
saajiensa hyväksi verotuksessa vain vuosi-ilmoituksen perusteella.

Palkkatodistus työntekijälle
Kun työsuhde päättyy, anna työntekijällesi
palkkatodistus. Säilytä jäljennös ja kuitti palkkojen maksamisesta myös itselläsi ainakin
kuuden vuoden ajan.
Palkkatodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot
• työnantajan ja työntekijän nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero
• palkka, luontaisetuudet ja
ennakonpidätys
• palkanmaksun ajankohta
• työntekijän työeläkemaksu ja
työttömyysmaksu
• sairausvakuutuksen päivärahamaksu.
Todistus on annettava työntekijälle, vaikka ennakonpidätystä ei olisi tehty lainkaan.

Lisätietoja saat
•
•
•
•
•
•
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eteran sivuilta osoitteesta etera.ﬁ/kotitalous
Veroasioista osoitteesta vero.ﬁ/henkiloasiakkaat
Verotilipalvelusta osoitteesta vero.ﬁ/verotili
Verotilin neuvontanumerosta 020 697 056.
SuoraTyö.ﬁ-palvelusta
Palkka.ﬁ -palvelusta
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Työn teettäminen
ammatinharjoittajalla tai yrittäjällä
Jos ostat tai teetät työn ammatinharjoittajalta tai yritykseltä (esim. toiminimi,
avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta), yritys huolehtii
työnantajamaksuista puolestasi.
Sinulla ei ole työnantajavelvoitteita, jos maksat palkkion tehdystä työstä ammatinharjoittajalle, joka toimii yrittäjänä esimerkiksi toiminimeä käyttäen. Yrittäjä ja yritys laskuttavat
työstä. Yritys kuuluu myös ennakkoperintärekisteriin ja sillä on Y-tunnus. Muista tehdä urakasta kirjallinen sopimus.

Kuuluuko tekijä ennakkoperintärekisteriin?
Vaikka teet sopimuksen ammatinharjoittajan
tai yrityksen kanssa, se ei vapauta sinua automaattisesti ennakonpidätysvelvollisuudesta.
Jos vuoden mittaan maksamasi työkorvauksen
määrä on yli 1 500 euroa, tarkista, että ammatinharjoittaja tai yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Rekisterimerkintä on varmistettava ennen sopimuksen tekoa.
Jos ammatinharjoittaja tai yritys kuuluu rekisteriin, se maksaa itse omat ennakkoveronsa. Tällöin kotitaloustyönantajan
ei tarvitse huolehtia ennakonpidätyksestä.

Ennakonpidätyksen määrä
Jos työntekijä on rekisteriin merkitsemätön
henkilö, esimerkiksi toiminimellä ammattitai liiketoimintaa harjoittava, ennakonpidätys
maksetaan henkilön sivutuloverokortin mukaan tai verotoimiston hänelle antaman muun
verokortin mukaan.
Jos henkilö ei esitä lainkaan verokorttia, ennakonpidätys on 60 %, jos hänelle maksetut
korvaukset ylittävät 1 500 euroa vuodessa. Jos
työn tekee ja maksun saa osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai muu vastaava yhteisö tai yhtymä, ennakonpidätys on 13 %.
Ennakonpidätys lasketaan laskun summasta, josta on vähennetty arvonlisäveron osuus.
Työn tekemisestä aiheutuneita kustannuksia
tai tavaroiden osuutta ei vähennetä ennen ennakonpidätystä.

Voit tarkistaa rekisterimerkinnän
• osoitteesta www.ytj.ﬁ
• verohallinnon palvelunumerosta
020 697 030
Jos rekisterimerkintää ei ole, on laskun määrästä
toimitettava ennakonpidätys.
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Hyödynnä kotitalousvähennys
Saat verohyötyä kotonasi tai vapaa-ajan asunnossasi teetetyistä koti-, hoito- ja
remonttitöistä. Uudisrakentamisesta kotitalousvähennystä ei saa. Voit arvioida
kotitalousvähennyksen määrän laskurilla osoitteessa etera.ﬁ/laskurit.
Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa
vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai
hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai
appivanhempiensa asunnossa. Myös kuolinpesä voi saada kotitalousvähennyksen, mutta
pääsääntöisesti vain henkilön kuolinvuodelta. Asunto-osakeyhtiö ei voi saada vähennystä.
Kotitalousvähennys ja omavastuu ovat kalenterivuosikohtaisia.

Kotitalousvähennys
vuonna 2016
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2016 on 2 400 euroa vuodessa. Summa voi
koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai
tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista.
Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2016 saada yhteensä

4 800 euron vähennykset. Puolisoille vähennys
myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet.
Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.
Jos haet vähennystä itse palkkaamastasi
työntekijästä, on 15 % palkasta sekä palkan sivukulut kokonaisuudessaan vähennyskelpoista.
Jos teetät työn ennakkoperintärekisteriin
merkityllä yrityksellä laskua vastaan, on vähennettävä määrä 45 % laskutetusta työstä (ei
materiaaleista). Vähennys myönnetään vain
ennakkoperintärekisteriin kuuluvan yrityksen
palveluista.
Verovelvollinen, jolla on Suomessa verotettavaa tuloa, saa tietyin edellytyksin tehdä kotitalousvähennyksen myös toisessa Euroopan
talousalueen valtiossa teetetyn työn kustannuksista.

Esimerkki
Maija Meikäläinen remontoi vuoden 2016 aikana asuntoaan. Kotiremontti Oy laskuttaa
Maijalta 1 800 euroa tekemästään työstä sekä tarvikkeista 500 €.
Asunnon remontoinnista vähennyskelpoista on 45 % työn osuudesta. Omavastuu on
henkilöä kohden 100 € ja se vähennetään vain kerran. Remonttilaskuun sisältyvistä tarvikkeista ei voi tehdä vähennystä.
Maija voi hakea verovähennystä jo vuonna 2016, mutta kuitenkin viimeistään veroilmoituksessa vuonna 2017 keväällä.
Remonttityön lasku (työn osuus)

1800 €

vähennyskelpoinen osuus (45 %)

1800 € x 0,45 = 810 €

Omavastuu (100 €/puoliso)

100 €

Kotitalousvähennys yhteensä

810 € - 100 € = 710 €
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”T UNT UU MUKAVALTA, KUN
TYÖ ON TEETTÄMISTÄ

VAILLE VALMIS. SAMALLA
T ULEE HYVÄ MIELI, KUN

ON VOINUT ANTAA TYÖTÄ
TOISELLE.”

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
Palkkatilanportti 1
00241 Helsinki
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