
TÄRKEITÄ LUKUJA 1/2021

2021 2020
Työnantajan sotu-maksu, joka maksetaan ennakonpidätyksen alaisista palkoista 1,53 % 1,34 %
kaikki työnantajat (16-67 -vuotiaat työntekijät)

TyeL sopimustyönantaja (vähennetään asiakashyvitys) 24,80 % 25,30 %
tilapäinen työnantaja (palkat alle 8.790/6kk tai ei vakit. työntekijöitä) 24,80 % 25,30 %

YEL 18-52 -vuotiaat ja yli 62-vuotiaat 24,10 % 24,10 %
53-62 -vuotiaat 25,60 % 25,60 %
63 vuotta täyttäneet (seur. vuoden alusta alkaen) 24,10 % 24,10 %
- aloittavan yrittäjän alennus 22 %/48 kk
- YEL-työtulon alaraja 8.063,57 €/v
- oikeus työttömyysturvaan, jos YEL-työtulo 13.247€/v

TyEL -maksuista työntekijältä pidätetään palkanmaksun yhteydessä 
17-52 -vuotiaat ja 63-67 -vuotiaat 7,15 % 7,15 %
53-62 -vuotiaat 8,65 % 8,65 %
63 vuotta täyttäneet 7,15 % 7,15 %

Työttömyysvakuutus (17-64 -vuotiaat)
2 169 000  euron palkoista (työnantajan ja työntekijän maksu yht.) 1,90 % 1,70 %
2 169 000 euroa ylittävästä osasta (työnantajan ja työntekijän maksu yht.) 3,30 % 2,95 %
Osaomistaja/TyEL:n alainen (työnantajan ja työntekijän maksu yht.) 1,15 % 1,10 %
Työntekijältä pidätetään palkanmaksun yhteydessä 1,40 % ja osaomistajalta 0,65 %.

Ryhmähenkivakuutus (noin arvo) 0,07 % 0,07 %
Tapaturmavakuutus työn tapaturmariskin ja vakuutusyhtiön tariffin mukaan 0,7 % --> 0,7 % -->

Päivärahat ja kilometrikorvaus vuonna 2021: 
Mikäli erityinen työntekemispaikka on yli 15 km etäisyydellä varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta. 
Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 km:n etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta. 
(Huom! erityisalojen lisäsäännökset)

Kokopäiväraha (yli 10 tunnin päivistä) 44,00 43,00
Osapäiväraha (yli 6 tunnin päivistä) 20,00 20,00
yli 2 tuntia yli viimeisen täyden matkavuorokauden, lisäksi 1 osapäiväraha 20,00 20,00
yli 6 tuntia yli viimeisen täyden matkavuorokauden, lisäksi 1 kokopäiväraha 44,00 43,00
Yömatkaraha (vähintään 4 tuntia ajoittuu ajalle 21:00-07:00) 13,00 14,00
Ateriakorvaus (työntekijä ei ole oikeutettu päivärahaan) 11,00 10,75
Ateriakorvaus (joutuu ruokailemaan kaksi kertaa) 22,00 21,50
Kilometrikorvaus 0,44 0,43
lisäkorvaus perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä 0,07 0,07
lisäkorvaus kun autossa kuljetetaan tavaroita yli 80 kg painavaa 0,03 0,03

Puhelinetu (/kk) 20,00 20,00
-Nettietu on verovapaa, mikäli internet-yhteys on työkäytössä

Peruskorko                                                                                                                                                1.1.-30.6. -0,50 % -0,25 %
1.7.-31.12. -0,25 %
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