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 Johdanto 

Suomeen suunnitellaan reaaliaikaista ansiorekisteriä, johon palkkatiedot ilmoitettaisiin 

rakenteellisena palkkakoodistona yleisesti hyväksytyn standardin määräämässä muodos-

sa. Palkanlaskennan tietoja tarvitsevat organisaatiot kuten Verohallinto, sosiaalivirastot, 

työttömyyskassat, Kela ja eläkevakuutusyhtiöt saisivat tiedot näin reaaliaikaisena. (Laiti-

nen 2014.) Suurin osa palkkatiedoista käsitellään palkanlaskentajärjestelmissä, joten 

tekniset valmiudet suorasiirron kehittämiselle ovat olemassa. Kuitenkin terminologian 

moninaisuus ja erimitallisuus vaikeuttavat tiedon siirtämistä järjestelmien välillä. Nykyi-

sinkin palkanlaskijalle ja järjestelmän toimittajalle on haastavaa ymmärtää, mitä tietoja, 

milloin ja mihin pitää toimittaa, sillä tiedon pyytäjillä on omat vaatimuksensa. Järjestel-

mään väärin syötetty tieto taas voi johtaa väärän tiedon antamiseen ja käyttämiseen. 

(Rekilä 2013.) Nykyisellään palkanlaskennassa tiedon tuottaminen on haastavaa. Esi-

merkiksi tietosisältövaatimuksiltaan moninaisia palkkatodistuksia laaditaan usein. Myös 

sidosryhmille tehdään kausittaiset ja vuosittaiset ilmoitukset. Näiden tuottaminen olisi 

yksinkertaista, jos palkanlaskennassa sovellettavat periaatteet olisivat yhtenäisempiä ja 

nykyistä yksinkertaisempia. Tosiasiassa palkanlaskennan haasteena on kuitenkin tuottaa 

raportointiaineisto soveltaen näitä moninaisia periaatteita. Haasteellista ei olekaan ra-

porttien tulostaminen vaan raporttien sisältöjen tuottaminen alusta alkaen.  

 

Oman haasteensa palkanlaskentaan aiheuttaa se, että suomalaisissa kouluissa ei koulute-

ta palkanlaskijoita. Ammattikoulutuksesta, ammattikorkeakoulutuksesta ja muusta aka-

teemisesta koulutuksesta puuttuu tämän osaamisalan erikoistumiskoulutus. (Mäkinen 

2013.) Varsinaisesti palkanlaskenta on osana hallinnon ja kaupanalan koulutusta toisella 

asteella, ammattikorkeakouluissa ja korkeakouluissa. Vaikka palkanlaskentaa voidaan 

pitää olennaisena osaamisalueena, johon liiketalouden merkonomien ja tradenomien 

tutkintokoulutuksilla voitaisiin erikoistua, sen rooli opetuksessa vaihtelee riippuen tut-

kintojen tavoitteista ja opetussuunnitelmista.  Tästä huolimatta palkanlaskennassa so-

velletaan suoraan monia samoja periaatteita kuin henkilöstöjohtamisessa ja laskenta-

toimessa, joiden roolit liiketalouden koulutuksessa ovat vahvempia. Suurin osa ammat-

tipalkanlaskijoista onkin pitkän kokemuksen ja satunnaisten koulutuksien kautta am-

mattiin kasvaneita erikoisosaajia (Mäkinen 2013). Kokeneista ja osaavista palkanlaski-

joista on pulaa työmarkkinoilla eikä koulunpenkiltä valmistu korvaavaa työvoimaa. Ko-
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keneiden palkanlaskennan ammattilaisten ja asiantuntijoiden jäädessä eläkkeelle tilalle 

tarvitaan vahvaa osaamista, jonka rakentaminen pitää aloittaa perusteista. 

  

Nykyään palkanlaskennan katsotaan kuuluvan henkilöstöhallinnon osaamisalueeseen 

(Syvänperä & Turunen 2011, 12). Palkanlaskentaprosessi onkin jatkumoa muille henki-

löstöhallinnon prosesseille liittyen mm. palkitsemisjärjestelmiin ja työsopimuksiin kirjat-

tuihin velvoitteisiin. Palkanlaskentaan liittyy laaja työoikeudellinen näkökulma sovellet-

tavan normiston myötä. Kaikkia palkanlaskennan periaatteita ei kuitenkaan sovelleta 

muissa henkilöstöhallinnon prosesseissa. Esimerkiksi ulosmittauksiin, ennakonpidätyk-

siin ja kirjanpitoon liittyvät normit liittyvät enemmän taloushallinnon prosesseihin. Sy-

vänperän ja Turusen (2011, 12) mukaan palkanlaskennan onkin aiemmin katsottu kuu-

luvan taloushallinnon funktioon. Linkittyminen kirjanpitoon ja taloushallintoon on 

aiheuttanut sen, että palkanlaskentaosaamisen odotetaan olevan myös kirjanpitäjien 

perustaitoja erityisesti pienissä yrityksissä, mutta myös tilitoimistoissa.  

 

Palkanlaskenta ulkoistetaankin usein muun taloushallinnon ulkoistamisen ohessa. Suu-

rin osa palkkahallintopalveluista tarjotaan tilitoimistoissa ja palkkahallintoon erikoistu-

neita yrityksiä on suhteessa vähän. Ulkoistettaessa palkkahallintoa palkanlaskenta näh-

dään usein vain palkan laskemisena ja unohdetaan siihen liittyvä laajempi kokonaisuus, 

johon kuuluu mm. vuosilomalaskennat, sairauspoissaolot, ylityöt, työajanlyhennykset, 

matkalaskut ja vuosiraportoinnit. Kun palkkahallinto ulkoistetaan, sovellettavat työeh-

dot aiheuttavat omat ongelmansa. Palkkojen laskentaa varten tarvitaan työntekijöistä, 

palkanmääräytymisperusteista ja palkkajaksoon liittyvistä eristä informaatiota, jota kut-

sutaan palkka-aineistoksi. Aineisto sisältää esimerkiksi verokortit, vanhempainvapaat, 

sairauspoissaolot, ylityöt, perustyöajan ja vuosilomatiedot. Aineiston toimittamiselle 

tarvitaan aikataulu, jotta tiedot saataisiin ajoissa laskentajärjestelmään. Laskenta-

aineiston esikäsittely onkin yleensä työläin tehtävä prosessissa, kun aineisto on jalostet-

tava laskentajärjestelmään siirrettäviksi palkkalajikohtaiseksi eräksi. Järjestelmässä palk-

ka-aineisto jalostetaan erilaisiksi raporteiksi, joista selviää ilmoitettavat palkat, maksut ja 

tilitykset. Toimeksiantosopimukseen voi sisältyä myös mm. lopputililaskenta, lomau-

tuskäsittely, kela-korvausten haku, kansainvälisten palkkojen käsittely ja pakolliset vuo-

si-ilmoitukset, joiden tekemiseen tarvitaan lujaa ammattitaitoa. (Mäkinen 2013.) Palve-

luntarjoajien ja yritysten omilla palkanlaskentaosastoilla kohdataankin haasteita ja sovel-
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lettavien periaatteiden runsaus johtaa helposti palkanlaskennan virheisiin, jos toiminta-

mallit ja ohjeet ovat puutteelliset tai työoikeuden normisto tunnetaan heikosti. Palkan-

laskennassa on käytössä laaja joukko eri normeja, joiden tulkinta on haastavaa erityisesti 

tehtävissä aloittavalle toimihenkilölle.  

 

Oma näkökulmani opinnäytetyöhön 

Olen erikoistunut henkilöstövoimavarojen johtamiseen ja ulkoiseen laskentatoimeen 

liiketalouden ammattikorkeakouluopinnoissani. Palkkahallinnossa tarkastellaan molem-

pien osaamisalueiden erityiskysymyksiä. Viimeisen vuoden aikana olen toiminut palk-

kahallinnon tehtävissä kolmessa eri yrityksessä, joten palkanlaskenta on itselleni lähei-

nen aihe. Eri toimissa olen huomannut, kuinka operatiivinen palkanlaskenta voi olla 

hyvinkin erilaista eri yrityksissä ja millaisessa säädösviidakossa aloittava palkanlaskija 

työnsä aloittaa. Alun perin tarkoituksena oli tarkastella palkanlaskentaa prosessinäkö-

kulmasta. Aloitettuani opinnäytetyön huomasin kuitenkin pelkästään palkanlaskentaan 

sovellettavan normiston olevan niin laaja, että laadukkaan prosessikuvauksen ja siihen 

liittyvän työohjeistuksen laatiminen olisi vaatinut moninkertaisen työmäärän. Siksi 

opinnäytetyö muodostuu enemmän palkanlaskennassa sovellettavan normiston ja pal-

kanlaskentaprosessissa vaikuttavien tekijöiden kuvaamisen ympärille. Käytännössä 

opinnäytetyönä tuotetaan työohje aloittavalle palkanlaskijalle.  

 

1.1 Tehtävän asettelu, produktin tavoitteet ja rajaukset  

Opinnäytetyössä selvitetään, mitä palkanlaskennassa sovellettavista periaatteista tulee 

aloittavan palkanlaskijan tietää. Tämän pohjalta toteutetaan aloittavan palkanlaskijan 

työohje. Työohjeen tarkoituksena on, että sitä voidaan hyödyntää perehdyttämisessä, 

jolloin palkanlaskennassa sovellettavat periaatteet voidaan esittää palkanlaskentatehtä-

vissä aloittaville toimihenkilöille kootusti. 

  

Palkanlaskennan työohjetta varten selvitetään seuraavat asiat:  

 

 Miten kokonaispalkka muodostuu? 

 Mitä palkasta tehtävät pidätykset määräytyvät? 

 Miten työnantajamaksut määräytyvät?  
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 Millaisia raportointivaatimuksia palkanlaskentaan liittyy?  

 

Valmiin työohjeen tavoitteena on selkiyttää palkanlaskentaan liittyvien periaatteiden 

soveltamista. Ohjeistuksessa pyritään yleisluontoisuuteen ja laajaan soveltuvuuteen. 

Työehtosopimuksien erityisvaatimuksia ei voida laaja-alaisesti ottaa huomioon. Opin-

näytetyön työehtosopimusesimerkit kerätään rakennusalan eri työehtosopimuksista. 

Näiden tarkoituksena on havainnollistaa palkanlaskennassa sovellettavia periaatteita 

laajemmin. Opinnäytetyössä ei perehdytä palkitsemisjärjestelmiin eikä taloushallinnon 

tietojärjestelmiin tai muutenkaan tutkita sellaisia palkanlaskentaprosesseihin vaikuttavia 

periaatteita, jotka ovat yritykselle täysin vapaaehtoisia. Tutkimusalueen laajuuden vuok-

si erilaiset kulu- ja matkakorvaukset jätetään myös käsittelemättä, sillä ne harvemmin 

enää kuuluvat palkanlaskijan tehtäviin esimerkiksi suuremmissa yrityksissä. Myös henki-

löstörahastoja koskevat erityiskysymykset, joita on suhteellisen paljon verrattuna henki-

löstörahastojen määrään, rajataan pois. Muita pois rajattavia aihealueita ovat urheilu-

toimintaan, merityötuloon ja ulkomaisiin työnantajiin liittyvät erityiskysymykset. Aloit-

tavan palkanlaskijan kannalta katsotaan tarpeettomaksi myös sellaiset erityiskysymykset, 

jotka koskevat erityisen pieniä palkanmaksajia tai palkkoja harvoin maksavia työnanta-

jia, joille voidaan suositella Verohallinnon Palkka.fi palkanlaskentaohjelmaa.  

 

1.2 Opinnäytetyön rakenne ja tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön rakenne on oivalluttavan vetoketjumallin mukainen. Oivalluttavassa 

vetoketjumallissa viitekehys ja empiria etenevät vuoropuheluna rinnakkain. (HAAGA-

HELIA ammattikorkeakoulu 2010, 31–32). Vetoketjumalli on valittu rakennemalliksi, 

jotta teoreettinen viitekehys linkittyisi vahvasti tuotokseen eikä tuotos jäisi irralliseksi 

osaksi. Vetoketjumallin etuna on se, että havainnoinnissa käytettäviä kuvioita, luetelmia 

ja taulukoita ei tarvitse toistaa useita kertoja vaan ne voidaan jalostaa viitekehyksen 

pohjalta suoraan lopulliseen muotoon liitteenä olevaan työohjeeseen. Empiiriset poh-

dinnat on erotettu teoriatiedosta otsikoilla ”Työohjeeseen”.    

 

Muuten viitekehys ja pohdinta on rakennettu aikajärjestyksessä seuraavasti: 
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 Ensin käsitellään työehtoja, joiden pohjalta tarkastellaan palkan muodostumiseen ja 

maksamiseen liittyviä periaatteita. 

 Toisena tarkistellaan palkasta tehtäviä vähennyksiä ja työnantajamaksuja, jotka vai-

kuttavat palkanlaskennan kuukausittaiseen, vuosittaiseen ja jatkuvaan raportointiin. 

 Kolmantena avataan raportoinnillisia vaatimuksia ja linkityksiä muiden funktioiden 

tehtäviin. 

 Lopuksi tarkastellaan opinnäytetyöprosessilla saavutettuja tuloksia, esiin tulleita jat-

kotutkimustarpeita ja oman osaamisen kehittymistä. 

 Opinnäytetyön liitteenä on produktina toteutettu Aloittavan palkanlaskijan työohje.  

 
Lyhenteet  

Opinnäytetyössä lakeihin ja asetuksiin viitataan säädöslyhentein, jos säädös toistuu 

tekstissä usein. Säädöslyhenteitä käytettäessä, säädöksen nimi mainitaan lyhenteen yh-

teydessä ensimmäisen kerran säädökseen viitattaessa. Koko säädöksen nimen voi tar-

kastaa lähdeluettelosta, johon säädökset on järjestetty aakkosittain käytettyjen lyhentei-

den perusteella. Osa käytetyistä lyhenteistä on vakiintuneita ja yleisesti tunnettuja. Niille 

säädöksille, joille ei ole vakiintunutta lyhennettä, on määritelty tähän opinnäytetyöhön 

käytettävä lyhenne, jos se on luettavuuden kannalta nähty tarpeellisena.  Säädöslyhen-

teiden lisäksi opinnäytetyössä on viitattu muutamiin lähteisiin niiden nimen virallista 

lyhennystä hyödyntäen. Myös nämä lähteet on järjestetty lähdeluetteloon lyhennyksen 

perusteella. Muuten opinnäytetyössä on vältetty lyhenteiden käyttöä.    
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 Palkan muodostumisen periaatteet 

Ennakkoperintälain (EPL 1118/1996) 2:13 määrittelee palkaksi kaikenlaatuisen palkan, 

palkkion, etuuden ja korvauksen, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa, sekä kokous-

palkkion, henkilökohtaisen luento- ja esitelmäpalkkion, hallintoelimen jäsenyydestä 

saadun palkkion, toimitusjohtajan palkkion, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yh-

tiömiesten nostaman palkan sekä luottamustoimesta saadun korvauksen. Sen sijaan 

yksityinen elinkeinoharjoittaja ei voi maksaa palkkaa itselleen, puolisolleen eikä alle 14-

vuotiaalle lapselleen, sillä yksityinen elinkeinoharjoittaja nostaa yrityksestään rahaa yksi-

tyisottoina (Stenbacka & Söderström 2009, 165).   

 

Palkanlaskennan säädökset ja työehdot 

Työsuhteen ehdoista määrätään eri säädöksillä. Eri säädöksiä tulkitaan hierarkkisessa 

järjestyksessä niin, että ylemmän säädöksen pakottavat ehdot menevät alemman sää-

döksen ehtojen edelle. Puhutaan niin sanotusta etusijajärjestyksestä. Osa säädöksistä on 

tahdonvaltaisia, jolloin voidaan sopia niistä poiketen. Pakottavuudesta ja tahdonvaltai-

suudesta on mainittu asianomaisessa säädöksessä. Lainsäädännössä on myös erityislake-

ja, joiden ehdot menevät yleensä yleislakien edelle. Hierarkkisesta tulkinnasta huolimat-

ta sellaisesta työehdosta, joka johtaa työntekijälle edullisempaan tulkintaan, voidaan 

yleensä sopia. Tällöin puhutaan edullisemmuussäännöstä. Erimielisyystilanteissa työn-

antajalla on aina tulkintaoikeus, kunnes erimielisyys saadaan ratkaistua oikeudessa.  

Työsuhteen ehtoja tulkitaan seuraavassa järjestyksessä: 1. lainsäädäntö, 2. työehtosopi-

mus, 3. työsopimus, 4. työsäännöt ja paikalliset sopimukset, 5. työpaikan käytännöt ja 6. 

työnantajan määräykset. (Syvänperä & Turunen 1417.)   

 

Työehtosopimuksella voidaan siis sopia työlainsäädäntöä paremmista ehdoista ns. edul-

lisemmuussäännön mukaisesti. Tämän lisäksi voidaan sopia myös huonommista eh-

doista siltä osin, kun laissa on erikseen säädetty. Työehtosopimukseen sidottu työnanta-

ja ei saa alittaa sen ehtoja ja sitovaa työehtosopimusta noudatetaan riippumatta työnan-

tajan ja työntekijöiden kuulumisesta sen solmineisiin järjestöihin. (Syvänperä & Turu-

nen 2011, 19–20.) Työsopimuslain (TSL 55/2001) 2:7 mukaan työnantajan on sovellet-

tava työsuhteissaan vähintään asianomaisella alalla edustavana pidettävää työehtosopi-

musta, ns. yleissitova työehtosopimus, ellei tämä ole velvollinen noudattamaan normaa-



  

 
 7    

lisitovaa työehtosopimusta. TSL 2:9.2 mukaan vuokratun työntekijän työsuhteessa, jo-

hon ei sovelleta työehtosopimusta, palkan, työajan ja vuosilomia koskevien ehtojen on 

oltava vähintään käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai 

käytäntöjen mukaiset. Tällöin vuokratulla työntekijällä on TSL 2:9a perusteella oikeus 

myös käyttäjäyrityksen työntekijöilleen tarjoamiin palveluihin ja järjestelyihin, jollei tästä 

poikkeaminen ole perusteltua objektiivisista syistä. Hallituksen esityksessä (157/2000) 

yleissitovan työehtosopimuksen määräyksillä tarkoitetaan työsuhteen vähimmäisehtoja, 

jotka luovat velvollisuuksia pelkästään työnantajalle ja oikeuksia pelkästään työntekijäl-

le, jos laissa ei erikseen muuta säädetä. Vuokratyöntekijöiden työsuhteisiin on taas so-

vellettava TSL 2:9.1 perusteella käyttäjäyritystä sitovaa normaali- tai yleissitovaa työeh-

tosopimusta, jos vuokraajayritystä sitovaa vastaavaa työehtosopimusta ei ole. Työehto-

sopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain (56/2001) 1:1 ja 1:14 mukaan 

yleissitovuuden vahvistaa työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta, 

joka toimittaa työehtosopimuksen jokaisen saataville yleissitovien työehtosopimusten 

luetteloon yleiseen tietoverkkoon. Käytännössä yleissitovat työehtosopimukset ovat 

saatavilla valtion säädöstietopankki Finlexistä.  

 

Työsopimuksella ei voida sopia työntekijän kannalta epäedullisemmasta ehdosta kuin, 

mitä sitovassa työehtosopimuksessa on, sillä TSL 2:7.2–3 perusteella työsopimuksen 

ehto, joka on ristiriidassa työnantajaa sitovan työehtosopimuksen määräyksen kanssa, 

on mitätön. TSL 13:6 perusteella myös ehto, jolla vähennetään työntekijälle työsopi-

muslain mukaan kuuluvia oikeuksia, on mitätön. Työsopimuslakia sovelletaan sen 

1:1.1–2 perusteella sopimukseen, jolla työntekijä tai useampi työntekijä yhdessä sitou-

tuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan 

alaisena, kun työstä on tarkoitus maksaa palkkaa tai muuta vastiketta. Yrityksen ylim-

pien johtajien ja toimitusjohtajan palkkiosta ja eduista sovitaan yleensä kokonaisuudes-

saan johtaja- ja toimitusjohtajasopimuksilla (Saarinen 2013, 1.6, 7–8).  

 

Työtuomioistuin on lausunnossaan (TT:2011:48) ottanut kantaa johtajasopimuksen ja 

työsopimuksen rajanvetoon vertaamalla johtajan tehtäviä, asemaa ja toimivaltaa yhtiös-

sä sovellettavan työehtosopimuksen kautta seuraavasti:  

 

 Vastaako henkilö yrityksen itsenäisestä osa-alueesta? 
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 Toimiiko henkilö johtamiseen verrattavassa johtoa avustavassa asiantuntijatehtäväs-

sä esim. pääkirjanpitäjänä, henkilöstöpäällikkönä tai päälakimiehenä?  

 Onko henkilöllä oikeus päättää muiden ylempien toimihenkilöiden työehdoista? 

 

TSL 1:5 perusteella työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta 

jatkuneen yhdenjaksoisena, jos työntekijän kanssa on solmittu peräkkäisiä lyhytaikaisin 

keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia eikä asiasta ole poikettu sitovalla 

valtakunnallisella työehtosopimuksella TSL 13:7.1 perusteella. TSL 2:2.2 perusteella 

määrä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin ko-

koaikaisissa ja toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa, ellei sille ole asiallista perus-

tetta. Työehtosopimuksessa on usein ehto, joka mahdollistaa paikallisen sopimisen tie-

tyistä asioista, kuten lattianpäällystysalan työehtosopimuksessa. 

 

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan, ellei sopimiseen valtuuttavassa määräyksessä ole 

muuta sovittu, sopimista työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti työnan-

tajan ja työntekijän kesken taikka työnantajan ja luottamusmiehen kesken. – – Tässä 

tarkoitettu paikallinen sopimus on työehtosopimuksen osa ja sitä sovelletaan senkin jäl-

keen kun työehtosopimuksen voimassaolo muutoin on lakannut. (Lattian- ja seinänpääl-

lysteliitto ry & Rakennusliitto Ry 2012, 8.)  

 

Myös vakiintunut käytäntö voi edullisemmuussäännön nojalla olla työsuhteeseen sovel-

lettava ehto. Esimerkiksi, jos työntekijöille on maksettu vuosilomapalkan lisäksi toistu-

vasti lomarahaa ilman, että asiasta on työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa mai-

nintaa, on tämä pääsääntöisesti työnantajaa velvoittavaa jatkossakin. Vastaavia ehtoja 

voi liittyä esimerkiksi joulurahaan maksettavana lisänä tai todellisuudessa tehtyyn työ-

määrään säännöllisen työajan ehtona. (Saarinen 2013, 1.1, 4.) 

 

Työohjeeseen 

Erityisesti pienten työnantajien, jotka eivät ole järjestyneet, on hyvä tuntea sopimushie-

rarkia. Yrityksessä helposti unohtuu, että palkanlaskija tulkitsee näitä ehtoja usein itse-

näisesti. Palkanlaskijan onkin tunnettava ehtojen määräytyminen. Normihierarkia ker-

too, minkä ehtojen mukaan palkka maksetaan, joten se on kirjattu työohjeeseen, kuten 

myös perussääntö johtajien työehdoista. (Liite, 2–3.) Näin aloittavan palkanlaskijan on 

helpompi ymmärtää, mitä ehtoja laskennassa on tulkittava. Esimerkiksi tilitoimiston 
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asiakasyrityksen voi olla vaikea ymmärtää palkanlaskennassa sovellettavia työehtoja, 

sillä asiakas on ulkoistanut tämän asiantuntijapalvelun. Palkanlaskijan taas tulee ilman 

avustusta pystyä selvittämään työehdot pystyäkseen laskemaan palkan. Mielenkiintoi-

nen näkökulma on, että paikallinen sopimus voi olla työehtosopimuksen osa. Tällöin 

työehtosopimus, jonka voimassaolo lakkaa, johtaa siis myös paikallisen sopimuksen 

voimassaolon lakkaamisen työehtosopimuksen mukaisesti. Yhtälailla paikallinen sopi-

mus voi olla myös työsopimuksen osa, kun sopijaosapuolena on työkunta. Sama päte-

nee työpaikan vakiintuneisiin käytäntöihin, joita voidaan yhtälailla tulkita hiljaisena osa-

na työsopimuksen ehtoja, kun ei ole sovittu työntekijälle edullisemmasta ehdosta.  

 

2000-luvulla työlainsäädäntö on kehittynyt vastaamaan paremmin yleistyneen vuokra-

työn työehtoihin liittyviä kysymyksiä. Henkilöstöpalvelualan yrityksissä ja muutenkin 

vuokratyötä teetettäessä työehtojen määräytyminen joudutaan huomioimaan aiempaa 

tarkemmin. Käyttäjäyrityksen työehtojen perusteella määräytyvät työehdot onkin kirjat-

tu osaksi työohjeeseen osaksi sopimushierarkiaa. Yhdenvertaisuusnäkökulma, johon 

palkanlaskennassa joudutaan ottamaan kantaa, on määrä- ja osa-aikaisten työntekijöi-

den työehtojen suhde kokoaikaisesti ja toistaiseksi työskentelevien työehtoihin. Saari-

nen (2013, 1.1, 1–2) käsittelee normihierarkiaa palkanlaskennan kannalta erittäin laajasti 

huomioiden perustuslain, Euroopan Unionin perussopimuksen ja EU-direktiivit. Aloit-

tavan palkanlaskijan ei kuitenkaan tarvitse ymmärtää normihierarkiaa näin laajasti ehto-

jen tulkinnan rajoittuessa pitkälti työlainsäädäntöön ja sopimuksiin. Perustuslaki, yh-

denvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki otetaan huomioon jo työehdoista sovittaessa eikä vas-

ta palkanlaskennassa.  

 

2.1 Palkkausjärjestelmä ja palkanmaksu 

Palkan tulee olla aina vähintään työehtosopimuksen ja työsopimuksen mukainen. (Sy-

vänperä & Turunen 2011, 21). Eri palkkausmuotoja ovat mm. aika-, suoritus-, provisio- 

ja tulospalkka, joiden yhdistelmään palkkaus yleensä perustuu. Työehtosopimuksissa 

määritellään yleensä alakohtainen palkkausjärjestelmä, joka yleensä perustuu työn vaati-

vuuden luokitteluun, henkilökohtaisiin tekijöihin ja työn määrään. Yrityskohtaisesti 

sovittavia järjestelmiä ovat erilaiset tulos-, tavoite- ja voittopalkkiojärjestelmät. (Talen-

tum.) Jos työnantaja ja työntekijä eivät ole sopineet vastikkeesta ja sitovaa työehtoso-
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pimusta ei ole, on työstä TSL 2:10 perusteella maksettava kuitenkin vähintään tavan-

omaista ja kohtuullista palkkaa.  

 

Työtä mitataan ja arvotetaan eri tavoin. Tavallisesti puhutaan aikapalkasta, joka perus-

tuu työhön käytettyyn aikaan, ja suorituspalkasta, joka perustuu tulokseen. Aikapalkat 

määritellään kiinteästi etukäteen aikakohtaista yksikköä kohti tavanomaisesti tunti- tai 

kuukausipalkkana. Suorituspalkat määritellään jälkikäteen suorituksen perusteella ja 

niiden määrä riippuu suorituksesta. Suorituspalkkoja ovat urakkapalkat, jotka perustu-

vat yleensä kertaluontoiseen työmäärään, ja palkkiopalkat, jotka perustuvat työtulok-

seen. Työtuloksen mittarit määritellään tavanomaisesti etukäteen. Palkkiopalkaksi voi-

daan katsoa myös provisiopalkka, jota käytetään yleisesti mm. vakuutusalan myynti-

työssä. Edellisten lisäksi monissa yrityksissä on käytössä niin sanotut tulospalkkiot, joi-

den maksamisen edellytyksenä on niille asetettujen ehtojen täyttyminen. Näitä voivat 

olla esimerkiksi liiketaloudellinen tulos, asiakaspalvelun tai tuotteen laatu tai toiminnan 

tuottavuus. Tavallisesti sopimuspalkka muodostuu kuitenkin työtehtävien vaatimuksiin 

perustuvasta osasta ja työntekijän ominaisuuksiin perustuvasta henkilökohtaisesta pal-

kanosasta. Kun maksetaan suorituspalkkaa, tehty työmäärä ja käytetty aika voivat vaih-

della. Esimerkiksi jonkin tilan siivoamiseen käytetty aika riippuu tilan siisteydestä työ-

tehtävää aloitettaessa. Provisiopalkkaa maksetaan taas yleensä prosenttimääräisenä esi-

merkiksi palkanmaksukauden arvonlisäverottomasta myynnistä. (Stenbacka & Söder-

ström 2009, 19–20.)  

 

Työntekijän kokonaispalkka muodostuu yleensä useista eri osatekijöistä, joita Syvänpe-

rän ja Turusen (2011, 21) mukaan voivat olla 

 

 suoriutumiseen perustuva tuottavuuslisä, tuotantopalkkio 

 työn vaativuustasoon perustuva tehtäväkohtainen osuus 

 henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuva henkilökohtainen palkanosa.  

 

Esimerkiksi lattianpäällystysalan työehtosopimuksessa palkkaryhmä määritetään päte-

vyyden perusteella, joka osoitetaan mm. koulu-, tutkinto- ja työtodistuksin. Palkkaryh-

mää korotetaan ammattitaidon kehittymisen myötä. (Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry 

& Rakennusliitto ry 2012, 16.)  
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Oikeus palkkaan työnteon estyessä 

TSL 2:12.1 mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan 

tämän ollessa sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta tehdä työtään 

työnantajasta johtuvasta syystä, ellei toisin sovita. TSL 2:12.2 perusteella esteen johtu-

essa toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteestä, jolla ei ole merkitystä työsuhteen 

ehtoihin tai työoloihin, oikeus palkkaan on seitsemältä päivältä ja esteen johtuessa 

poikkeuksellisesta luonnontapahtumasta, tulipalosta tai vastaavasta työntekijästä tai 

työnantajasta riippumattomasta syystä oikeus palkkaan on enintään 14 päivältä. Työn-

antaja saa kuitenkin TSL 2.12.3 perusteella vähentää edellä mainitusta palkasta määrän, 

joka työntekijällä on vastaavasti säästynyt tai jonka tämä on tahallaan jättänyt ansaitse-

matta. Lomautustilanteissa palkanmaksu keskeytyy (Syvänperä & Turunen 2011, 27).  

 

Luontois- ja henkilökuntaedut 

Tavallisesti palkka maksetaan rahapalkkana, mutta osa palkasta voidaan maksaa myös 

erilaisina etuina (Laitinen & Peltomäki 2014). Luontoisedulla tarkoitetaan tavallisesti 

työnantajan omistamaa tai muutoin tämän hallinnassa olevaa etuutta, jonka työntekijä 

saa työsuhteessa käyttöönsä. Auto-, ravinto-, asunto- ja puhelinetu ovat näistä tavalli-

simpia. (Stenbacka & Söderström 2009, 21.) Edut on käsiteltävä palkanlaskennassa ve-

rotuksellisesti oikein. Työntekijän kannalta luontoisedut voivat olla edullinen vaihtoeh-

to verrattuna rahapalkkaan, koska työntekijällä vastaavien palveluiden hankintaan me-

nisi suurempi osuus nettopalkkaa, sillä luontoisetujen verotusarvo on pääsääntöisesti 

hankintahintaa alhaisempi. Työnantajan järjestäessä etuina mm. terveydenhuoltopalve-

luita, virkistäytymismahdollisuuksia tai alennuksia ei niillä yleensä korvata rahapalkkaa, 

mutta veronalaisten etujen kohdalla tämä on tavallista. (Laitinen & Peltomäki 2014.)  

 

Kun työntekijä saa käyttää työnantajan hallinnassa olevaa autoa yksityisajoihin, kyse on 

autoedusta. Kyse on vapaasta autoedusta, kun työnantaja maksaa kaikki autosta synty-

neet kustannukset ja käyttöedusta työntekijän maksaessa vähintään polttoainekustan-

nukset. Työnantaja voi järjestää työntekijöille ravintoedun omissa tiloissa työpaikkaruo-

kailuna, ravintolassa sopimusruokailuna tai lounasseteleinä. (Syvänperä & Turunen 

2011, 70–72; Stenbacka & Söderström 2009, 21–26.) Puhelinetu taas kattaa puheluista, 

tekstiviesteistä ja multimediapalveluista aiheutuvat kustannukset. Asuntoetu toteutuu 
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työnantajan tarjotessa työntekijän käyttöön omistamansa tai vuokraamansa asunnon. 

Luontoisetu voikin olla mikä tahansa rahapalkan sijaan tai sen lisäksi annettava etu ku-

ten työsuhdematkalippu, kaapelitelevisioliittymä, veneen tai asuntoauton käyttöetu tai 

autotallipaikka. (Syvänperä & Turunen 2011, 70–81.) Veronalainen etu voi syntyä myös 

siitä, että jotain myydään liian edullisesti. Tavallisesti henkilökunta-alennuksen rajana 

pidetään parhaalle asiakkaalle annettavaa alennusta. Kun työntekijälle myydään käyttö-

omaisuutta tai siirretään esimerkiksi leasingsopimus, syntyy tästä usein veronalainen 

etu. (Saarinen 2013, 11.3, 37–38.) Esimerkiksi käytetyn auton myyminen työntekijälle 

voi johtaa jopa epäilyyn veronkierrosta. Käytetyn auton myynti työntekijälle voikin olla 

turvallisempaa kierrättää sopimuksella autokaupan kautta tai ainakin auto kannattaa 

arvioituttaa ennen kauppaa. (Korhonen teoksessa Syvänperä & Turunen 2011, 81.)  

 

Palvelurahat 

Työntekijän palkka voi olla sovittu maksettavaksi osittaan tai kokonaisuudessaan ylei-

söltä kerättävillä palvelurahoilla. Palvelurahat ovat tavallisimpia majoitus- ja ravitsemis-

alalla, jonka työehtosopimuksissa on tarkat määräykset siitä. (Saarinen 2013, 1.18, 19.) 

Palvelurahat voivat olla asiakkaalle vapaaehtoisia kuten ravintolassa annettu ”tippi” tai 

pakollisia kuten ravintolan etukäteen hinnoiteltu eteispalvelu, joka korkeimman hallin-

to-oikeuden ratkaisun (KHO:2007:60) perusteella on kirjattava myös tuloksi kirjanpi-

toon. Kun työntekijän palkka määräytyy palvelurahojen perusteella, palvelurahalla on 

merkitystä palkanlaskennan kannalta. Palvelurahat huomioidaan työsuhteen vuosiloma-

korvauksien, sairausajan palkan ja vastaavien korvauksien perusteena. Työnantajan on 

maksettava palvelurahoista myös työeläke- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä työnanta-

jan sosiaaliturvamaksu riippumatta siitä, ovatko palvelurahat vapaaehtoisia tai pakollisia 

ja käsitelläänkö erä yrityksen kirjanpidossa tulona. Jos kyse on etukäteen hinnoitellusta 

eli pakollisesta palvelurahasta, on palveluraha elinkeinotoiminnan tuloa, josta yritys 

suorittaa työntekijän palkasta tehtävät pidätykset ja työnantajamaksut kuten muusta 

palkasta. Sen sijaan vapaaehtoisten palvelurahojen käsittely palkanlaskennassa on eri-

laista. Vapaaehtoinenkin palveluraha on työntekijän ansiotuloa. Vapaaehtoisen palvelu-

rahan maksaa asiakas, jolloin työnantaja ei ole siitä ennakonpidätysvelvollinen edes sil-

loin, kun työnantaja tilittää asiakkaan esim. maksukortilla suorittaman palvelurahan 

työntekijälle myöhemmin. Työntekijä ilmoittaa tulon itse verottajalle, joka toimittaa 

ennakonpidätyksen joko verokortin laskennassa huomioituna tulona tai ennakonkanto-
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na. Koska vapaaehtoisetkin palvelurahat ovat palkkaa, työntekijän tulee ilmoittaa työn-

antajalle saamiensa vapaaehtoisten palvelurahojen määrä, jotta työnantaja voi huomioi-

da ne sosiaaliturvamaksun ja työnantajakulujen ja esim. vuosilomakorvauksen ja sai-

rauspoissaolojen palkan laskentaperusteessa. (Verohallinto 2007.) 

 

Erinäiset lisät ja korvaukset 

Työsuhteen ehtoihin voi kuulua erinäisten lisien maksaminen. Tavallisesti nämä lisät 

liittyvät työehtosopimukseen. Saarisen (2003, 1.18, 22) mukaan useissa toimihenkilöitä 

koskevissa työehtosopimuksissa on määräys mm. kielilisästä. Esimerkiksi Rakennusalan 

toimihenkilöiden työehtosopimuksessa on maininnat mm. 10 % olosuhdelisästä tunne-

lityöskentelyssä ja 15 % olosuhdelisästä vanhojen rakennusten purku- ja korjaustyö-

mailla. Vastaavalle työjohtajalle on maksettava euromääräinen kuukausittainen lisä, joka 

perustuu työmaan vaativuuteen ja taloudelliseen vastuuseen. Toimihenkilölle, joka toi-

mii sijaisena vaativammissa tehtävissä yli viiden päivän ajan, maksetaan sijaisuuskor-

vausta. Korvaus on kuukausipalkkakohtainen ja se lasketaan osa-ajan palkan mukaan. 

Sijaisuuskorvauksen päälle on maksettava mahdolliset olosuhde- ja vaativuuslisät. (Ta-

lonrakennusteollisuus ry, Infra ry, Kattoliitto ry, Pintaurakoitsijat ry & Ammattiliitto 

Pro ry. 2012, 1621.)  Vastaavasti asfalttialan ja LVI-toimialan työehtosopimuksissa 

määrätään ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintolisistä, jotka maksetaan tiettyjen 

tutkintojen suorittamisesta taulukkopalkan ja henkilökohtaisen palkanosan lisäksi (Infra 

ry & Rakennusliitto ry 2012a, 13; LVI-TU ry & Rakennusliitto ry 2012, 34–35).  

  

Palkkapäivä ja palkanmaksukausi  

Palkka maksetaan palkanmaksukausittain, joka tavallisesti on kuukausi, puoli kuukautta, 

kaksi viikkoa tai viikko. Palkanlaskennassa joudutaan usein laskemaan päivä- tai tunti-

palkka esimerkiksi palkattomia poissaoloja huomioitaessa. Tällöin puhutaan osa-ajan 

palkasta, joka lasketaan kertomalla kuukausipalkka tehdyllä työajalla ja jakamalla se 

kuukauden todellisella työajalla. (Stenbacka & Söderström 2009, 29.) Kuukausipalkan 

laskentakaava on esitelty liitteessä (4, kuvio 1). 

 

Jos palkanmaksukaudesta ja päivästä ei poiketa työehtosopimuksella määräytyvät ne 

TSL 1:13 perusteella seuraavasti:  
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 Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jos toisin ei sovita. 

 Palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa, jos aikapalkan perustee-

na on viikkoa lyhyempi aika ja muuten vähintään kerran kuukaudessa. 

 Suorituspalkka voidaan maksaa kuukausittain tulevan palkan yhteydessä tai kahden 

viikon välein. 

 Suorituspalkka on jaettava ja maksettava palkanmaksukausittain työhön käytetyn 

ajan perusteella suorituspalkkaustyön kestäessä yhtä palkanmaksukautta pitempään. 

 Voitto-osuuden, provision tai vastaavalla perusteella määräytyvän palkanosan mak-

sukausi saa olla enintään 12 kuukautta. 

 

Lattianpäällystysalan työehtosopimuksessa on määrätty palkka maksettavaksi joka toi-

nen perjantai tai paikallisesti sovittaessa aina kuukauden 15. ja viimeinen päivä. Palkan-

laskennalle varataan lisäksi ns. laskenta-aika, jolloin palkanmaksupäivänä jää maksamat-

ta viiden edellisen päivän palkka. (Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry & Rakennusliitto 

Ry 2012, 30.) Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksessa on lähes vastaavat ehdot 

palkanmaksupäivästä ja määrätty lisäksi urakkapalkkaiselle maksettavaksi 90 % työn 

arvosta. (Infra ry & Rakennusliitto ry 2012b, 27.) Rakennusalan toimihenkilöiden työ-

ehtosopimuksessa palkanmaksukausi on yksi kuukausi niin, että säännöllisen työajan 

lisäksi tehdystä työstä maksettavat korvaukset erääntyvät vasta seuraavan palkanmaksu-

kauden palkanmaksupäivänä (Talonrakennusteollisuus ry ym. 2012, 18–19). 

 

Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhan-

nusaattona, arkilauantaina tai sellaisena päivänä, jolloin ”pankkien yleisesti keskinäisissä 

maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät eivät säädöskokoelmassa julkaistavan Suo-

men Pankin ilmoituksen mukaan ole Euroopan keskuspankin tai Suomen Pankin te-

kemän päätöksen vuoksi käytössä” erääntyvä palkka on TSL 2:15 mukaan maksettava 

edellisenä arkipäivänä. Palkka voidaan maksaa käteisellä vain pakottavasta syystä ja on 

muuten maksettava TSL 2:16 mukaan työntekijän osoittamalle pankkitilille ja oltava 

käytettävissä erääntymispäivänä. Pakottavana syynä maksaa palkka käteisellä voidaan 

pitää esimerkiksi sitä, että työntekijällä ei ole pankkitiliä tai työntekijä ei toimita pank-

kiyhteystietojaan. Myös pankkipalvelujen huono saatavuus syrjäseudulla voi olla joissain 

tapauksissa perusteena käteismaksulle. Jos palkkaa ei voida maksaa työehtojen mukaan 

palkanmaksupäivänä, voi peruste käteismaksulle syntyä esimerkiksi työsuhteen purkuti-



  

 
 15    

lanteessa ja erittäin lyhyissä työsuhteissa, jos viivästyminen johtaisi muuten viivästymis-

seuraamuksiin. Käteismaksun peruste ei kuitenkaan ole työnantajan viivyttely eikä 

työnantajan tilillä olevien varojen vähyys. (Kondelin 2013b.)    

 

TSL 2:14:ssa on säädetty palkan maksusta irtisanomistilanteessa seuraavaa: Palkanmak-

sukausi päättyy myös työsuhteen päättyessä ja työntekijällä on oikeus saada korkolain 

(633/1982) 4 §:n mukaisen viivästyskoron lisäksi täysi palkka enintään kuudelta kalen-

teripäivältä palkanmaksun viivästyessä. Suorituksen viivästymisen johtuessa epäselvyy-

destä, palkan riitaisuudesta tai laskuvirheeseen verrattavissa olevasta erehdyksestä oi-

keus odotusajan palkkaan alkaa työntekijän huomautettua asiasta kuukauden kuluessa 

työsuhteen päättymisestä, jolloin työnantajalla on kolme päivää aikaa maksaa palkka 

ennen odotusajan alkamista. 

 

Työohjeeseen 

Työntekijän palkan määrä perustuu tavallisesti palkkausjärjestelmään. Palkkausjärjes-

telmät taas vaihtelevat yrityksittäin ja työehtosopimuksittain. Palkkausjärjestelmän pe-

rusosat ovat suoriutuminen, henkilökohtaiset ominaisuudet ja työn vaativuustaso. Näis-

tä työn vaativuustaso voidaan selkeästi vielä jakaa kahteen osaan: työtehtävien vaativuu-

teen ja työympäristön olosuhteiden vaativuuteen. Ulkoisten olosuhteiden vaikutus jää-

kin helposti kuvaamatta palkkausjärjestelmässä, sillä kaikilla toimialoilla sillä ei ole suur-

ta merkitystä. Aloittavan palkanlaskijan työohjeessa voidaan kuitenkin pitää merkityk-

sellisenä myös tämän osa-alueen kuvaaminen, koska se tulee ottaa palkanlaskennassa 

toisinaan huomioon. Koska erilaisia palkkausjärjestelmiä on paljon, työohjeessa ei ole 

kuvattu näitä tarkemmin. Tähän ei myöskään ole sinänsä tarvetta, sillä aloittava palkan-

laskija pääsääntöisesti toimii tulkitsevassa roolissa palkanlaskennassa, sen tarkemmin 

päättämättä, mitä palkkaa työntekijöille maksetaan. Sen sijaan aloittavankin palkanlaski-

jan on hyvä tuntea tarkemmin erilaisten palkkojen, lisien ja korvausten rooli työntekijän 

palkanosina ja osattava tunnistaa palkan muodostumiseen vaikuttavia osa-alueita. Tämä 

helpottaa myös palkan oikeellisuuden tarkistamista epäselvyystilanteissa. (Liite, 3–5.) 

 

Palkkausjärjestelmästä riippuen palkka määräytyy siis yhtenä kiinteänä palkkana, kuten 

urakkapalkkana, jota määriteltäessä kaikki osa-alueet on otettu huomioon tai palkkaus-

järjestelmän mukainen palkka voi muodostua osa-alueisiin perustuvista erinäisistä lisis-
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tä. Tavallisesti palkka on määritelty edellisten yhdistelmänä, jolloin esimerkiksi työnteki-

jälle on määritelty aikapalkkaan vaativuustasoryhmä, jonka lisäksi maksetaan esimerkik-

si sijaisuuksista erillistä työn vaativuuteen perustuvaa korvausta. Raja ei aina ole selkeä, 

koska yhtälailla sijaisuuskorvauksessa voi kyse olla työmäärän lisääntymisen korvaami-

sesta. Tämän vuoksi palkkausjärjestelmää ja erinäisiä korvauksia on kuvattu työohjeessa 

tarkemminkin, jotta aloittava palkanlaskija ymmärtää niiden luonteen. Vaikka palkkaus-

järjestelmä koostuu useista eri osa-alueista voi siihen liittyvä mittari olla yksinkertainen 

kuten silloin, kun palkka perustuu kokonaisuudessaan palvelurahoihin. Palvelurahojen 

käsittely on eritelty työohjeeseen käsittelyn erityisluontoisuuden vuoksi (liite, 5–6). 

  

Palkkoja voidaan maksaa erinäisinä luontoisetuina tai työntekijälle antaa muita etuja. 

Luontoisedut tulevat työntekijän palkan osana ja voivat olla osa palkkausjärjestelmään 

perustuvaa palkkausta. Sen sijaan henkilökuntaetuja ei tavallisesti käsitellä palkkalas-

kelmilla. Aloittavan palkanlaskijan onkin ymmärrettävä, että osa palkasta on laskennal-

lista ja osa rahaa ja vain tietynlaiset edut käsitellään palkanlaskennassa. Luontoisetujen 

käsittely on palkanlaskijan erityisosaamista, minkä vuoksi luontoisetujen käsittelyyn 

vaikuttavia tekijöitä on käsitelty työohjeessa tarkemmin. (Liite, 6–9.) Palkanlaskijan on 

huomioitava, että eräitä luontoisetuja kuten asuntoetua ei voi niiden luonteen vuoksi 

katkaista esimerkiksi lomautustilanteessa. Työn keskeytymiseen liittyvä palkkaoikeus on 

käsitelty tiiviisti poissaoloajoilta maksettavien palkkojen yhteydessä (liite, 11–12). 

 

Se, millainen palkkausjärjestelmä on ja määräytyykö palkka sen perusteella aika-, suori-

tus-, provisio- tai tulospalkkana tai näiden yhdistelmänä määrää pitkälti palkanmaksu-

kauden ja palkkapäivän. Palkanlaskijan on ymmärrettävä näiden asioiden suhde toisiin-

sa. Työohjeeseen on laadittu karkea ohje palkanmaksupäivien ja -kausien määräytymi-

sestä ja menettelyistä näiden suhteen ja näissä tilanteissa laskettavasta osa-ajan palkasta. 

Yhtälailla ohjeessa mainitaan myös maksujärjestelmistä aiheutuneista viiveistä, vaikka 

niitä ei tietoperustassa käsitelläkään. (Liite, 2–4.) 

 

2.2 Työajan perusteella määräytyvät palkat 

Työaikalain (TAL 605/1996) 7:39.1 perusteella ehto, jolla vähennetään työntekijälle 

työaikalain mukaan tulevia etuja, on mitätön. Työaikalakia sovelletaan sen 1:1 perusteel-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6aikalaki#a605-1996
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la laajasti työsopimuksiin. Sitä ei sovelleta TAL 1:2.1 perusteella kuitenkaan mm. työ-

hön, ” – – jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on 

pidettävä yrityksen, yhteisön tai säätiön taikka sen itsenäisen osan johtamisena tai tällai-

seen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä” tai ” – – jota 

työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan 

asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä”.  

 

Työajaksi lasketaan TAL 2:4 perusteella työhön käytetyn ajan lisäksi aika, jolloin työn-

tekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä lukuun ottamatta 

työsuoritukseksi lukematonta matkaan käytettyä aikaa ja vähintään puolen tunnin päi-

vittäisiä lepoaikoja. Työaikaan ei lasketa myöskään TAL 2:5.1 perusteella varallaoloai-

kaa, jolloin työntekijän on oltava asunnossaan tai muuten tavoitettavissa niin, että hänet 

voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Varallaolosta sovittaessa on kuitenkin TAL 2:5.2 

perusteella sovittava myös siitä maksettavasta korvauksesta, jossa on huomioitava työn-

tekijän vapaa-ajalle aiheutuvat rajoitukset niin, että työntekijän asunnossaan käyttämästä 

ajasta on korvattava vähintään puolet rahassa tai säännöllisenä työaikana annettavana 

vapaa-aikana. Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksessa varallaoloa käsitel-

lään etäpäivystyksenä ja varallaolona. Etäpäivystyksellä tarkoitetaan velvollisuutta hoitaa 

työtehtäviä etäyhteyksien kuten puhelimen välityksellä vapaa-aikana, mikä korvataan 

viikkoperusteisena kertakorvauksena. (Talonrakennusteollisuus ry ym. 2012, 15.)   

 

TAL 3:6 perusteella säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa 

ja 40 tuntia viikossa tai järjestetty keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson 

aikana. Monissa työehtosopimuksissa työaika on säädetty lyhyemmäksi esim. 37,5 tun-

tiin viikossa tai vastaavan suuruisesta lyhentämisestä on sovittu erikseen annettavina 

vapaapäivinä. (Syvänperä & Turunen 2011, 103; Stenbacka & Söderström 2009, 96.) 

Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksessa mahdollistetaan säännöllisen työ-

ajan järjestäminen työkohteen säännöllisen työajan mukaan enintään 8 tuntiin päivässä 

ja 40 tuntiin viikossa, kun sen muussa tapauksessa on oltava enintään 7,5 tuntia päiväs-

sä ja 37,5 tuntia viikossa (Talonrakennusteollisuus ry ym. 2012, 6).   

  

Säännöllisen työajan järjestäminen, lisätyö ja ylityö   

Tietyillä aloilla tai aluehallintoviraston luvalla voidaan käyttää TAL 3:7.1 ja 3:14.3 pe-
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rusteella jaksotyöaikaa, jolloin säännöllinen työaika voidaan järjestää korkeintaan 80 

tunniksi kahden viikon ajanjaksolla tai 120 tunniksi kolmen viikon ajanjaksolla. TAL 

3:7.2 perusteella säännöllinen työaika voidaan järjestää edellisestä poiketen myös niin, 

että se on enintään 240 tuntia kuuden viikon ajanjaksolla, enintään 128 tuntia kolmen 

viikon ajanjaksolla ja enintään 88 tuntia kahden viikon ajanjaksolla, jos työtä ei voida 

muuten järjestää tarkoituksen mukaisesti tai näin voidaan välttää työntekijöille epätar-

koituksen mukaiset työvuorot. TAL 3:9 perusteella valtakunnallisesti edustavalla työeh-

tosopimuksella voidaan sopia edellisestä poiketen, kun säännöllinen työaika ei ylitä kes-

kimäärin 40 tuntia 52 viikon ajanjaksolla. Työntekijä ja työnantaja saavat myös TAL 

3:12 perusteella sopia vuorokautisen säännöllisen työajan pidentämisestä enintään yh-

dellä tunnilla, jolloin viikoittainen työaika saa olla enintään 45 tuntia ja keskimäärin 40 

tuntia viikossa neljän viikon ajanjaksolla. TAL 3:13 mahdollistaa myös liukuvan työajan, 

jossa työntekijä voi työehtosopimuksen määräyksistä ja säännöllisen työajan määräyk-

sistä riippumatta sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymis-

ajankohdan, jolloin säännöllistä vuorokautista työaikaa lyhentävä tai pidentävä liukuma-

aika voi olla enintään kolme tuntia ja työajan kertymä enimmillään 40 tuntia.  

 

TAL 4:17 perusteella työnantajan aloitteesta sovitun työajan lisäksi tehty työ on lisätyö-

tä, kun se ei ylitä lain mukaista säännöllistä työaikaa, ja muuten ylityötä. Stenbackan ja 

Söderströmin (2009, 98) mukaan työnantajan aloite voi olla myös hiljainen työnantajan 

tietäessä, että säännöllinen työaika ei riitä määrättyjen töiden tekemiseen. Säännöllisen 

työajan laskennassa käytetään TAL 3:16 mukaisesti kellovuorokautta ja kalenteriviik-

koa, jollei muusta ole sovittu. TAL 4:22.1–2 perusteella lisätyöstä on maksettava vähin-

tään sovitulta työajalta maksettavaa korvausta ja ylityöstä on maksettava vuorokauden 

kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta 50 %:lla ja seuraavilta työtunneilta 100 %:lla koro-

tettu palkka sekä viikoittaisen säännöllisen työajan ylittäviltä työtunneilta 50 %:lla koro-

tettu palkka. TAL 4:23.1 perusteella lisä- ja ylityökorvaus voidaan sopia vaihdettavaksi 

säännöllisenä työaikana annettavaksi vapaa-ajaksi. TAL 4:25.1 perusteella lisä- ja ylityö-

korvauksen perusosa lasketaan jakamalla sopimuksen mukainen palkka luontoisetui-

neen säännöllisen työajan mukaisella tuntimäärällä tai vastaavasti jakamalla suoritus-

palkka luontoisetuineen työn suorittamiseen käytetyllä tuntimäärällä. TAL 4:25.3 perus-

teella perusosan laskemisessa voidaan käyttää myös keskimääräistä vuotuisesta työajasta 

laskettua tai vastaavaa jakajaa. TAL 4:25.2 perusteella yli- ja lisätyön perusteeseen ei 



  

 
 19    

lasketa työntekijän työsuorituksesta riippumatonta enintään kaksi kertaa vuodessa suo-

ritettavaa voitto- tai muuta vastaavaa palkkiota.  

 

TAL 4.22.3 perusteella kahdeksi, tai kolmeksi, viikoksi järjestetyssä jaksotyössä on en-

simmäiseltä 12, tai vastaavasti 18, ylityötunnilta maksettava 50 %:lla ja näitä seuraavilta 

työtunneilta 100 %:lla korotettu palkka ja työsuhteen tai työnteon keskeytyessä esim. 

loman, sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on työntekijälle maksettava yli-

työkorvausta keskimääräisen vuorokautisen säännöllisen työajan ylityksen mukaisesti 50 

%:lla korotettu palkka kahdelta ensimmäiseltä tunnilta ja 100 %:lla korotettu palkka 

näitä seuraavilta työtunneilta. Työsopimuksen päättyessä keskimääräistä, liukuvaa tai 

jaksotyöaikaa käytettäessä maksetaan TAL 4:24 perusteella keskimääräisen sovitun 

säännöllisen työajan ylittäviltä tunneilta säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus 

tai vähennetään vastaava sopimuksen mukaisen säännöllisen työajan alitus työntekijälle 

maksettavasta palkasta. 

 

TAL 7:40 perusteella yli- ja lisätyökorvauksista voidaan sopia toisinkin valtakunnallises-

ti edustetulla työehtosopimuksella. Työntekijä, joka on johtavassa asemassa ja pääasial-

lisena työnään johtaa osallistumatta johdettaviensa tai valvottaviensa työntekijöiden 

työhön, voi työnantajansa kanssa sopia yli- lisä- ja sunnuntaityökorvausten maksamises-

ta erillisinä kuukausikorvauksina TAL 7:40.2 perusteella.  

 

TAL 7:40.3 mahdollistaa myös sopimisen kiinteästä yli- ja lisätyökorvauksesta. kun se 

koskee aloittamis- ja lopettamistyötä, joka täyttää jonkin seuraavista kriteereistä:  

 

 Työ on välttämätöntä, jotta työpaikan muut työntekijät voivat tehdä työtä koko 

säännöllisen työaikansa. 

 Työ on johtavassa asemassa olevan tehtävänä välittömästi ennen kuin johdettavien 

työaika alkaa tai sen päätyttyä. 

 Työ on vuorotyössä tarpeen tietojen vaihtamiseksi työvuorojen vaihtuessa. 

 

Työaika voidaan jakaa myös työaikaan ja työaikaan rinnastettavaan aikaan. Työaikaan 

rinnastettavan ajan huomioiminen vaikuttaa mm. keskituntiansion laskemiseen. Työai-

kalain perusteella määräytyviä palkkalajeja ovat mm. sovitun työajan palkka, lisätyön 
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palkka, ylityön peruspalkka, vuorokautinen ylityö 50 %, vuorokautinen ylityö 100 %, 

viikoittainen ylityö 50 % ja sunnuntaityö 100 %. Ylitöiden laskennassa käytetään tunti-

palkkaa, joka saadaan sovitusta kuukausipalkasta jakamalla se sovituilla työtunneilla. 

Työehtosopimuksissa on sovittu yleensä vakiojakajan käyttämisestä, jolloin se korvaa 

sovitut työtunnit laskennassa. (Stenbacka ja Söderström 2009, 101–102.)  

 

Työaikaan liittyvät erilliset lisät 

TAL 6:33.1–2 perusteella sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä tehdystä työstä on 

maksettava 100 prosentilla korotettu palkka sekä mahdolliset lisä- ja ylityökorvaukset, 

jotka lasketaan korottamattomasta palkasta. Työehtosopimuksissa on määrätty usein 

myös muista työaikaan liittyvistä lisistä. Rakennusalan työehtosopimuksessa on mainin-

ta pääsiäislauantailta teetetystä työstä maksettavasta 50 %:lla korotetusta palkasta, jonka 

lisäksi on maksettava mahdollinen ylityökorvaus (Talonrakennusteollisuus ry & Raken-

nusliitto ry, 2012, 2021). Vastaavasti vedeneristysalan työehtosopimuksessa on työn 

teettämisestä tilapäisesti viikoittaisena lepoaikana määrätty erillinen korvaus, joka vastaa 

tilapäiseen työhön käytetyltä ajalta maksettavaa palkkaa. Korvauksen edellytyksenä on 

kuitenkin, että viikkolepoa ei siirretä annettavaksi seuraavan kalenteriviikon aikana. Sa-

massa työehtosopimuksessa on maininta myös hälytysluonteisen työn korvauksesta, 

jota maksetaan, kun työntekijä kutsutaan uudelleen työhön työvuoronsa jälkeen. Tämä 

kolmen tunnin palkkaa vastaava korvaus ei ole työajalta maksettava korvaus toisin kuin 

itse hälytystyöajalta maksettava palkka, joka työehtosopimuksen mukaan on maksettava 

vähintään yhdeltä tunnilta. (Kattoliitto ry & Rakennusliitto ry 2012, 89.) Lattianpääl-

lystysalan työehtosopimuksessa hälytystyöstä on sovittu kiinteä euromääräinen korvaus. 

(Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry & Rakennusliitto Ry 2012, 15). 

 

Tyypillisiä ovat myös erinäisiltä kellonajoilta maksettavat lisät. Maa- ja vesirakentamis-

alan työehtosopimuksessa ja Lattianpäällystysalan työehtosopimuksissa on määräys 

tuntiperusteisista ilta- ja yölisistä (Infra ry & Rakennusliitto ry 2012b, 24). Näistä jäl-

kimmäisessä on määräys myös sovitun työajan siirtämisestä maksettavasta korvaukses-

ta, joka maksetaan myöhemmin kuin kolmea päivää aiemmin ilmoitetusta työvuoron 

siirrosta. Tätä lisää maksetaan alkuperäisestä poikkeavilta työtunneilta. Niin ikään työ-

ehtosopimuksessa on maininta työmaan yleisestä työajasta poikkeavasti sijoitetusta 

valmistustyöstä maksettavasta tuntiperusteisesta korvauksesta, jota maksetaan muusta 
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kuin ylityöstä. (Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry & Rakennusliitto Ry 2012, 9–10.) Sekä 

Asfalttialan että Lattianpäällystysalan työehtosopimuksissa on puolestaan sovittu myös 

vuorotyöstä maksettavan tuntiperusteista vuorotyölisää (Infra ry & Rakennusliitto 

ry2012a, 7). Työnantaja voi joutua maksamaan korvausta myös työvuorolistan muutta-

misesta, kuten LVI-toimialan työehtosopimuksesta selviää. 

 

Mikäli muutetun työajan noudattamisen ja sitä koskevan ilmoituksen väliin jää vähem-

män kuin kolme työvuoroa, työntekijälle on maksettava ensimmäiseen viiteen vuoroon 

sijoittuvilta aiemmasta työajasta poikkeavilta työtunneilta – – sen palkanmaksukauden 

alusta, joka alkaa 1.4.2013 tai lähinnä sen jälkeen 2,33 €/h. Ilta- ja yötyölisiä ei makseta 

yhtä aikaa edellä mainitun lisän kanssa. (LVI-TU ry & Rakennusliitto ry 2012, 17–18.)   

 

Työohjeeseen 

Työaikalaki on suurelta osin pakottavaa lainsäädäntöä, joten suurin osa palkanlasken-

nassa käsiteltävistä työaikaa koskevista kysymyksistä liittyy siihen. Lisäksi työehtosopi-

muksissa ja jossain määrin mahdollisesti myös työsopimuksissa ja käytänteissä on sovit-

tu säännöllisen työajan järjestämiseen ja sijoittumiseen liittyvistä korvauksista. Palkan-

laskennan kannalta on olennaista tunnistaa, mikä on säännöllistä työaikaa ja mikä on 

työaikalain mukaista säännöllistä työaikaa, jotta ylitykseltä maksettavat korvaukset tulisi 

laskettua oikein. Säännöllinen työaika voi kuitenkin olla järjestetty monella eri tapaa ja 

toisaalta säännölliseen työaikaan eikä siitä maksettavaan korvaukseen lasketa kaikkea 

aikaa, jolloin työntekijän on oltava käytettävissä.  Palkanlaskijan on ymmärrettävä nämä 

asiat. Työohjeessa asiaa havainnollistetaan taulukolla, johon on eritelty ajat ja palkat, 

jotka liittyvät säännölliseen työaikaan tai sen ylitykseen. Samoin ohjeeseen on eritelty 

tavallisesti käytetyt säännöllisen työajan mallit, joiden perusteella ylityskorvauksia mak-

setaan. (Liite, 9–11.) 

 

2.3 Poissaoloajoilta määräytyvät palkat 

Jos työehtosopimuksessa ei muuta sovita, maksetaan työntekijälle TSL 2:11.1–2 ja 

13:7.1 perusteella tämän estyessä sairauden tai tapaturman vuoksi tekemästä työtään 

sairausajan palkkana 
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 työsuhteen kestettyä vähintään kuukauden täyttä palkkaa estymisen ajalta sairastu-

mispäivää seuraavalta yhdeksältä päivältä kuitenkin enintään siihen saakka, kun hä-

nen oikeutensa sairausvakuutuslain (SVL 1224/2004) mukaiseen päivärahaan alkaa 

 vastaavasti 50 prosenttia täydestä palkastaan työsuhteen jatkuttua alle kuukauden 

 ei kuitenkaan lainkaan työntekijän aiheutettua poissaolon tahallaan tai törkeällä huo-

limattomuudella tai jättämättä toimittamatta pyydetyn luotettavan selvityksen työ-

kyvyttömyydestään. 

 

TSL 2:11.3 perusteella työnantajalla on oikeus saada maksamaltaan sairausajalta työnte-

kijälle sairausvakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain mukaan kuuluva päiväraha enin-

tään maksamaansa sairausajan palkkaan asti. Työntekijällä voi olla oikeus myös osa-

aikaiseen sairauspoissaoloon ja osasairauspäivärahaan TSL 2:11a ja SVL 8:11 perusteel-

la. TSL 4:8.1 perusteella työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapai-

den, kuten hoito-, vanhempain-, äitiys- tai isyyslomanajalta. Raskaana olevalle työnteki-

jälle on kuitenkin TSL 4:8.2 perusteella korvattava ansionmenetys, joka johtuu synny-

tystä edeltävistä lääketieteellisistä tutkimuksista, jos niitä ei voida suorittaa työajan ul-

kopuolella. Kuukausipalkkaiselle työntekijälle sairausajanpalkka maksetaan tavallisesti 

kuukausipalkkana erinäisiä lisiä lisäämättä. Tuntipalkkaisille työntekijöille taas käytetään 

yleensä keskituntiansiota, joka lasketaan jakamalla lomanmääräytymisvuoden palkka 

tehtyjen tuntien määrällä. (Stenbacka & Söderström 2009, 28.)   

 

Vedeneristysalan työehtosopimuksessa on sovittu (Kattoliitto ry & Rakennusliitto ry 

2012, 1415), että sairausajanpalkkaa maksetaan toisen sairauspoissaolopäivän alusta  

 

 vain, jos työsuhde on ennen työkyvyttömyyden alkua jatkunut vähintään 2 viikkoa 

 28 kalenteripäivän ajan, jos työsuhde on jatkunut alle kolme vuotta 

 35 kalenteripäivän ajan, jos työsuhde on jatkunut kolmesta viiteen vuoteen 

 42 kalenteripäivän ajan, jos työsuhde on jatkunut viidestä kymmeneen vuoteen 

 56 kalenteripäivän ajan, jos työsuhde on jatkunut yli kymmenen vuotta 

 mutta kuitenkin jo ensimmäisen sairauspoissaolopäivän alusta, jos poissaolo jatkuu 

yli sairausvakuutuksen karenssiajan tai työntekijä on ollut työsuhteessa yhtäjaksoi-

sesti vähintään vuoden ajan. 
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Lattianpäällystysalan työehtosopimuksessa on määritelty paikallisesti sovittavaksi me-

nettelystä, jolla työntekijä voi pelkän ilmoituksen perusteella olla poissa kolme työpäi-

vää flunssatyyppisen sairauden vuoksi. Samassa työehtosopimuksessa on maininta 

myös äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamisen ajalta maksettavasta sairausajan palkasta 

periaatteineen. (Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry & Rakennusliitto Ry 2012, 27–30) 

 

Muita palkallisia vapaita 

Lattianpäällystysalan työehtosopimuksessa on annettu työntekijälle oikeus pitää vapaa-

päivänä 50- ja 60-vuotispäivät ja avioliittoon vihkimispäivä, kun hänen työsuhteensa on 

kestänyt vähintään kuukauden ajan. Kyseiseltä vapaapäivältä maksetaan kahdeksalta 

tunnilta korvaus alempien palkkaluokkien mukaan. (Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry & 

Rakennusliitto Ry 2012, 23.) Asfalttialan työehtosopimus määrää vastaavasti varus-

miespalveluksen kutsuntaan ensimmäistä kertaa osallistuvan kutsuntapäivältä maksetta-

vaksi yhden päivän palkan. Lisäksi reservin harjoitusten tai reserviläiselle määrätyn vä-

estönsuojelukoulutuksen ajalta maksetaan täydet palkkaedut vähennettynä valtion mak-

samalla reserviläisen palkalla.  Vähintään kuukauden työsuhteessa olleella on oikeus 

myös työpäivälle sattuvan läheisen omaisen hautauspäivänä vapaaseen, jolta maksetaan 

8 tunnin taulukkopalkan ja tuotantopalkkiojärjestelmän palkan mukainen korvaus am-

mattitaitolisineen. (Infra ry & Rakennusliitto ry 2012a, 43.)  

 

Lattianpäällystysalan työehtosopimuksessa on sovittu myös vanhempainvapaan ajalta 

maksettavista korvauksista seuraavaa: Korvauksen edellytyksenä on työsuhteen jatku-

minen kuusi kuukautta ennen lapsen syntymää, jolloin äitiysvapaan osalta maksetaan 56 

ja isyysvapaan ajalta 6 arkipäivältä korvausta, joka on suuruudeltaan palkan ja isyys- tai 

äitiysrahan erotus. (Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry & Rakennusliitto Ry 2012, 38.) 

Työnantajan koulutusajalta maksamaan palkkaan liittyy verovähennysoikeus. Verovä-

hennyksen saa korkeintaan kolmelta päivältä työntekijää kohden. Koulutuksen keston 

on puolestaan oltava vähintään kuusi tuntia vähennyspäivää kohden. Työnantajan ve-

rovähennysoikeus edellyttää koulutussuunnitelmaa ja palkan maksamista vähennyspäi-

vien ajalta, vaikka koulutus tapahtuisi työajan ulkopuolella. Tämä toteutuu esimerkiksi 

silloin, kun koulutusajalta maksetaan lisäpalkkaa. (Kondelin 2013a.)  

 



  

 
 24    

Arkipyhien ja työajanlyhennyksien vaikutus palkkaan 

Tavallisesti arkipyhäviikkojen työaika sovitaan työehtosopimuksessa lyhyemmäksi (Sy-

vänperä & Turunen 2011, 111). Itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaa-

päivänä annetun lain (ItsenäisyysPL 388/1937) 1:3.1 mukaan työntekijälle on maksetta-

va täyttä työpäivää vastaava palkka itsenäisyyspäivältä 6.12., jos se muuten olisi työpäi-

vä. Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:1992:54) perusteella itsenäisyyspäivän pal-

kan on vastatakseen täyden työpäivän palkkaa sisällettävä myös laskennallinen osuus 

myyntiprovisioista. Päivä- ja tuntipalkkaisille ja ruumiillista työtä johdon ja valvonnan 

alaisena urakkapalkalla tekevälle työntekijälle palkan saamisen edellytyksenä on Itsenäi-

syysPL 1:3.1–2 mukaan se, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhdenjaksoisesti 

vähintään kuusi työpäivää välittömästi ennen itsenäisyyspäivää. Urakkatyöläisellä itse-

näisyyspäivän palkka maksetaan ItsenäisyysPL 1:3.3 mukaan sen keskimääräisen päivä-

ansion (liite, 11, kuvio 4) perusteella, mikä työntekijällä on ollut kuuden työpäivän aika-

na välittömästi ennen itsenäisyyspäivää, jos mahdollista ja muussa tapauksessa saman-

laisen työntekijän vastaavasta työstä ja työajasta saaman palkan mukaan. ItsenäisyysPL 

1:6.2 mukaan itsenäisyyspäivän palkka on maksettava myös, jos on ilmeistä, että työn-

antaja on irtisanonut työntekijän vapautuakseen maksamasta tätä palkkaa. 

 

Tuntityöntekijöille maksetaan usein myös arkipyhäkorvausta, joka turvaa normaalian-

siotason kirkollisina juhlapäivinä ja yleisinä vapaapäivinä. Yleensä arkipyhäkorvauksena 

maksetaan kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan. Työntekijän työskennel-

lessä osa-aikaisesti arkipyhäkorvausta maksetaan vastaavassa suhteessa. Viikko- tai kuu-

kausipalkkaa saavat työntekijät saavat arkipyhäviikoilta normaalin palkan, jolloin heille 

ei makseta arkipyhäkorvauksia. (Stenbacka & Söderström 2009, 30–31.) Rakennusalan 

toimihenkilöiden työehtosopimuksessa kuukausipalkkalaisten arkipyhäkorvaus toteutuu 

lyhennettynä neljäpäiväisenä työviikkona uudenvuoden, loppiaisen, pääsiäisen, vapun ja 

helatorstain yhteydessä (Talonrakennusteollisuus ry ym. 2012, 8–9).  

 

Maa- ja vesirakentamisalan työehtosopimuksessa arkipyhäkorvauksesta on taas sovittu 

eri tavalla. Työntekijälle maksetaan arkipyhiltä ja juhannus- ja jouluaatolta korvauspalk-

ka, jos päivä muuten olisi ollut hänen työpäivänsä ja työntekijän työsuhde on yhtäjak-

soisesti kestänyt vähintään kuusi viikkoa ennen kyseistä päivää. Korvauksen edellytyk-

senä ovat myös työssäolo tai palkallinen poissaolo välittömästi korvauspäivää edeltävä-
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nä ja seuraavana työpäivänä. Korvauspalkka määräytyy palkkaryhmän mukaan ollen 

korkeintaan palkkaryhmän IV mukainen kahdeksan tunnin palkka. (Infra ry & Raken-

nusliitto ry 2012b, 9.) Lattianpäällystysalan työehtosopimuksessa arkipyhiä korvataan 

työajanlyhennyskorvauksella, joka on erillinen 7,7 %:n palkanosa (Lattian- ja seinän-

päällysteliitto ry & Rakennusliitto Ry 2012, 15). Vastaavasta korvauksesta on sovittu 

arkipyhäkorvauksena myös rakennusalan työehtosopimuksessa niin, että korvaus mak-

setaan kaikesta työssäolonajalta maksettavaksi erääntyneestä palkasta sisältäen mm. yli- 

ja hätätyökorvaukset. Palkanosa on määrätty maksettavaksi jokaisen palkan yhteydessä 

ja se on eriteltävä palkkalaskelmalle niin, että sitä ei sisällytetä muihin korvauksiin. Tätä 

palkanosaa ei kuitenkaan makseta opiskelijoille tai koululaisille, jotka työskentelevät 

koulusta saamansa loman aikana. Työntekijälle kertyy siis arkipyhäkorvausta riippumat-

ta siitä, työskenteleekö hän arkipyhinä vai ei, sekä arkipyhiltä saaduista palkoista. (Ta-

lonrakennusteollisuus ry & Rakennusliitto ry, 2012, 16.) 

 

Työajanlyhennys, josta käytetään myös nimitystä pekkanen, perustuu yleensä työehto-

sopimukseen. Tällöin työntekijälle kertyy palkallista työajanlyhennysvapaata työssäolo- 

ja työssäoloon verrattavilta ajoilta. Monilla aloilla säännöllistä työaikaa on lyhennetty 

tällä tavoin antamalla 12,5 palkallista vapaapäivää vuodessa. (Syvänperä & Turunen 

2011, 103–106.) Huomiota on kiinnitettävä toisinaan myös kertyneiden pekkaspäivien 

pitämiseen, sillä pitämätön pekkaspäivä voidaan tulkita ylityöksi (Mäkinen 2013). LVI-

toimialan työehtosopimuksessa on sovittu työajanlyhennyksestä antamalla joulu- ja ju-

hannusaaton sekä arkipyhien lisäksi työajanlyhennystä 96 tuntia vuodessa, kun säännöl-

linen työaika on sovittu 40 tuntiin viikossa. Vapaa annetaan vapaapäivinä tai lyhentä-

mällä päivittäistä työaikaa. Työajanlyhennyksestä maksetaan 5,5 %:n ansiokompensaa-

tio työssäoloajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta kuten edellä ar-

kipyhistä maksettavissa korvauksissa. Työajanlyhennyskorvaus on maksettava kunkin 

palkkakauden palkkapäivänä tai paikallisesti sovittaessa työajanlyhennyksen pitämistä 

vastaavalla ajanjaksolla ja kuitenkin viimeistään toukokuun viimeiseltä päivältä makset-

tavan palkan yhteydessä. (LVI-TU ry & Rakennusliitto ry 2012, 23–24.) Vedeneristys-

alan työehtosopimuksessa on vastaava työajanlyhennyksestä maksettava 4,8 %:n ansio-

kompensaatio, joka on maksettava vuosineljänneksittäin ja aina työsuhteen päättyessä 

jo lopputilin yhteydessä. Lyhennyskorvauksesta maksetaan normaalisti vuosilomapalk-

ka ja lomakorvaus. (Kattoliitto ry & Rakennusliitto ry 2012, 40.)  
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Työohjeeseen 

Osa poissaoloilta määräytyvistä palkoista liittyy olennaisena osana säännöllisen työajan 

järjestämiseen kuten arkipyhäkorvaus ja työajanlyhennys. Vaikka työajanlyhennys tai 

arkivapaa ei tavallisesti aiheuta palkanlaskennassa erityisiä toimenpiteitä kuukausipalk-

kalaisten kohdalla, työajanlyhennysvapaiden käyttöä saatetaan muuten seurata palkan-

laskennassa. Tuntipalkkaiset puolestaan saavat ansiokompensaation pidetyistä työajan-

lyhennysvapaista ja muuten palkattomista arkipyhistä, jos näin on työehdoissa sovittu. 

Tämä ansiokompensaatio maksetaan nimenomaan saamatta jääneestä palkasta ja sitä 

voidaan verrata kuukausipalkkaan, jota maksetaan riippumatta kuukauden todellisista 

työtunneista. Palkanlaskijan tuleekin tietää, mitä näistä asioista on sovittu eikä pal-

kaneristä voi antaa tyhjentävää ohjetta.  

 

Tyhjentävää työohjetta ei voi antaa myöskään sairauslomien käsittelyyn. Vaikka laissa 

on ohjeistus palkallisista sairauslomapäivistä, voidaan asiasta poiketa työehtosopimuk-

sella. Koulutusajalta maksettava korvaus taas nojautuu pitkälti koulutussuunnitelmaan, 

sillä koulutusaikaa ei välttämättä lasketa työajaksi, jolloin siltä maksettava korvauskin 

käsitellään erilliskorvauksena. Työehtosopimus, paikalliset sopimukset ja yrityksessä 

vallitsevat käytännöt ohjeistavatkin pitkälti poissaoloajoilta maksettavien palkkojen las-

kentaa. Lähinnä vain itsenäisyyspäivän palkasta voidaan antaa melko tyhjentävä ohje.  

 

Itsenäisyyspäivän arkipyhien ja työajanlyhennysten osalta asiaa käsitellään työaikajärjes-

telyiden yhteydessä (liite, 10–11). Muuten poissaoloaikojen vaikutuksesta palkanlasken-

nassa on kirjoiteltu asiaa esittelevä työohje, jonka tarkoituksena on tutustuttaa palkan-

laskija aiheeseen. Usein myös poissaolojen käsittely tapahtuu palkanlaskennan yhtey-

dessä palkanlaskentajärjestelmässä. Vaikka laskentajärjestelmät ovat teknisesti hyvin 

erilaisia, on asian havainnollistamiseksi sairauslomien käsittelystä tehty esimerkkilas-

kelma, jolla havainnollistetaan yhtä mahdollista poissaolojen käsittelytapaa palkanlas-

kennassa ja käsittelyn vaikutusta palkkaan. (Liite, 12–13.)   

 

2.4 Vuosilomapalkat ja lomakorvaukset  

Vuosilomalakia (VLomaL 162/2005) sovelletaan sen 1:1–2 perusteella työsuhteessa 

tehtävään työhön, mutta ei kuitenkaan työhön, joka työnantajan toiminnan luonteen 



  

 
 27    

vuoksi keskeytyy vuosittain ja jossa työntekijöillä on sitovan työehtosopimuksen perus-

teella oikeus vähintään laissa säädettyä vuosilomaa vastaavaan palkalliseen vapaaseen. 

VLomaL 1:3 perusteella työntekijälle kuuluvia etuja vähentävä sopimus on mitätön. 

VLomaL 6:30.1 perusteella vuosiloman sijoittamisesta ja vuosilomakorvauksen mak-

samisesta ja laskemisesta voidaan kuitenkin poiketa valtakunnallisesti edustavalla työeh-

tosopimuksella. Työehtosopimuksella voidaan sopia muutenkin työntekijälle edulli-

semmista ehdoista (Stenbacka & Söderström 2009, 114). 

 

VLomaL 1:4 mukaan 

 

 lomanmääräytymisvuosi alkaa 1.4. ja päättyy 31.3. 

 lomakausi alkaa 2.5. ja päättyy 30.9. 

 vuosilomalain mukaisella arkipäivällä tarkoitetaan muita viikonpäiviä kuin sunnun-

taita, kirkollisia juhlapäiviä, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, juhannusaattoa, pääsiäis-

lauantaita ja vapunpäivää. 

 

Vuosilomapäiviä on tavallisesti viikossa kuusi kappaletta (Stenbacka & Söderström, 

2009, 114). VLomaL 2:5.1 perusteella työntekijälle kertyy lomanmääräytymiskuukaudel-

ta lomaoikeutta kaksi arkipäivää ja kaksi ja puoliarkipäivää työsuhteen jatkuttua lo-

manmääräytymisvuoden loppuun mennessä yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. VLomaL 

2:5.2 mukaan vuosiloman ansainta ei keskeydy työntekijän siirtyessä toisen työnantajan 

palvelukseen, jos määräysvalta on aikaisemmalla työnantajalla tai henkilöllä, joka on 

aikaisempaan työnantajaan takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 

1:3 mukaisessa läheisyyssuhteessa.1 Puolikas päivä pyöristetään kokonaiseksi loman 

pituutta laskettaessa. Asevelvollisuuden suorittamista ei huomioida yhtäjaksoista aikaa 

tarkasteltaessa VLomaL 2:5.3 perusteella. Täytenä lomanmääräytymiskuukautena pide-

tään VLomaL 2:6.1 perusteella kalenterikuukautta, jolloin työntekijälle on kertynyt yh-

teensä vähintään 14 työssäolon veroista päivää. Jos työntekijä sopimuksen perusteella 

on työssä niin harvoina päivinä, että lomankertymiskuukausia ei kerry tai niistä kertyy 

                                              

 

1 Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 1:3 mukaisessa läheisyyssuhteessa ovat velallisen 
lisäksi hänen puolisonsa, hänen tai hänen puolisonsa suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevaa sukulai-
nen, sisar, sisarpuoli ja tällaisen henkilön puoliso, muu velalliselle erityisen läheinen oikeus- tai luonnollinen hen-
kilö, sekä erinäisin perustein muu oikeushenkilö, jolla on ollut olennainen etujen yhteys elinkeinonharjoittajan, 
yhteisön tai säätiön kanssa tai johtavaan asemaan perustuvaa vaikutusvaltaa velallisen toiminnassa. 
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vain osa, on VLomaL 2:6.2 perusteella täysi lomanmääräytymiskuukaudeksi kalenteri-

kuukausi, jonka aikana työntekijälle on kertynyt vähintään 35 työssäolon veroista tuntia.  

 

Työssäolon veroisena aikana pidetään VLomaL 2:7.1–3 perusteella aikaa, jolloin 
 

 työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle palkan 

 työntekijä on vapaalla yhtenäisen kuuden arkipäivän ajanjakson viikkotyöajan ta-

saamiseksi laissa säädettyyn enimmäismäärään  

 työntekijän on vapaalla yli neljä päivää kalenterikuukauden aikana viikkotyöajan 

tasaamiseksi laissa säädettyyn enimmäismäärään, neljän päivän ylityksen osalta 

 työntekijän on äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla tai poissa 

äkillisestä onnettomuudesta tai sairaudesta johtuvasta perhesyystä 

 työntekijä on estynyt sairauden tai tapaturman vuoksi, kuitenkin enintään 75 työpäi-

vän osalta yksittäistä sairautta tai tapaturmaa kohden ja enintään 75 työpäivän, sovel-

lettaessa lomapäivien laskennassa 35 tunnin sääntöä vastaavasti 105 kalenteripäivän, osalta 

lomanmääräytymisvuodessa 

 työntekijä ammattitaudin tai tapaturman johdosta työkyvyn palauttamiseksi tai säi-

lyttämiseksi lääkärin määräämän lääkinnällisen kuntoutuksen takia enintään 75 työ-

päivältä lomanmääräytymisvuodessa ja enintään 75 työpäivältä yksittäistä kuntou-

tusjaksoa kohden tai vastaavasti 105 kalenteripäivän jaksolta lomapäivien laskenta-

perusteen ollessa 35 tuntia 

 työntekijä on poissa viranomaisen määräyksestä sairauden leviämisen estämiseksi 

 työntekijä on opintovapaalain (273/1979) mukaisella opintovapaalla ja palaa sen 

jälkeen välittömästi työhönsä, kuitenkin enintään 30 työpäivän, sovellettaessa lomapäi-

vien laskennassa 35 tunnin sääntöä 42 kalenteripäivän, osalta lomanmääräytymisvuodessa 

 työntekijä osallistuu työnantajan suostumuksella työn edellyttämään koulutukseen, 

sovittaessa kuitenkin enintään 30 työpäivän osalta kerrallaan 

 työntekijä on lomautettu enintään 30 työpäivän, sovellettaessa lomapäivien laskennassa 

35 tunnin sääntöä 42 kalenteripäivän, osalta kerrallaan  

 työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai muun vastaavan työaikajärjestelyn takia 

enintään yhdeltä kuuden kuukauden ajanjaksolta lomanmääräytymisvuodessa 
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 työntekijä on estynyt suorittaakseen siviilipalveluslain (1446/2007) 8:58 mukaista 

täydennyspalvelusta tai reservin harjoitusta tai ylimääräistä palvelusta 

 työntekijä on poissa julkisen luottamustehtävän hoitamiseksi tai todistajana kuule-

miseksi, kun lain mukaan tästä ei voi lainkaan tai ilman erityistä syytä kieltäytyä.  

 

VLomaL 2:7.3 perusteella edellä mainittujen poissaolojen kohdalla työssäolon veroisik-

si tunneiksi lasketaan lisäksi ne tunnit, jotka työntekijä olisi sopimuksen mukaan ollut 

työssä ilman poissaoloa, jolloin poissaolosta kertyvää aikaa tarkistellaankin päivinä, joi-

na työntekijä on ollut oikeutettu olemaan työstä kokonaan poissa. Työssäolon veroisek-

si ajaksi ei lasketa varallaoloaikaa eikä varallaolosta maksettavaa korvausta huomioida 

vuosilomapalkassa (Syvänperä & Turunen 2011, 126). VLomaL 3:9 mukaan työntekijäl-

lä onkin oikeus vähintään säännönmukaiseen tai keskimääräiseen palkkaan vuosiloman-

sa aikana. Sellaisia etuja, jotka ovat työntekijän käytettävissä myös vuosilomalla, ei oteta 

vuosilomapalkassa huomioon. Vuosilomapalkkaan lasketaan tarvittaessa korvaus mene-

tetystä ravintoedusta, jota työntekijä ei voi lomallaan käyttää. (Stenbacka & Söderström 

2009, 116.) VLomaL 3:9.2 perusteella luontoisedut, jotka eivät ole vuosiloman aikana 

työntekijän käytettävissä onkin korvattava rahana. Jos ravintoetu kuitenkin annetaan 

vuosiloman aikana ruokalippuna tai lounassetelinä, on sen verotusarvona pidettävä ni-

mellishintaa (Verohallinto 2013b). Jos työntekijän palkka määräytyy yli viikon mittaisel-

ta ajalta, on hänellä uuden VLomaL (276/2013) 3:10.1 perusteella oikeus vastaavaan 

palkkaan lomansa ajalta lisättynä lomanmääräytymisvuotena maksettujen muiden kuin 

tilapäisten olosuhteiden perusteella määräytyneiden palkkojen osuudella, jolloin palkan 

osa lasketaan keskipäiväpalkkamenetelmällä.  

 

Muuten keskipäiväpalkkaan perustuvaa vuosilomapalkkaa maksetaan VLomaL 3:11.1 

perusteella, jos työntekijä sopimuksen perusteella työskentelee yli 14 päivänä kalenteri-

kuukaudessa, mutta palkka ei määräydy vähintään viikon mittaiselta ajanjaksolta. Kes-

kipäiväpalkka lasketaan VLomaL 3:11.2 perusteella lomanmääräytymisvuoden aikana 

työssäolon ajalta työntekijälle maksetusta tai erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta 

hätä- tai ylityöstä maksettavaa korotusosaa: Summa jaetaan lomanmääräytymisvuoden 

aikana tehtyjen työpäivien määrällä, johon lisätään säännöllisen työajan lisäksi tehtyjen 

työtuntien kahdeksasosa. Syvänperä ja Turunen (2011, 130) ilmoittavat keskipäiväpalk-

kaan perustuvan vuosilomapalkalle laskukaavan, jossa keskipäiväpalkassa huomioidaan 
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myös muuten kuin säännöllisesti viiteen päivään viikossa järjestetty työaika jakamalla 

viikon säännöllisen työajan työpäivien määrä viidellä (liite, 16, kuvio 5). Keskipäiväan-

sion mukaisen vuosilomapalkan laskennassa käytetty vuosilomakerroin määräytyy 

VLomaL 3:11.1 perusteella (liite, 15, taulukko 5). Työehtosopimuksissa käytetään toisi-

naan myös lomakeskituntiansiota. (Syvänperä & Turunen 2011, 131). 

  

Jos työntekijän työaika ja palkka on muuttunut lomanmääräytymisvuoden aikana tai 

työaika on niin vähäinen, että vain osa kalenterikuukausista on täysiä lomanmääräyty-

miskuukausia, lasketaan lomapalkka prosenttiperusteisesti uuden VLomaL (276/2013) 

3:10.3–4 perusteella. Prosenttiperusteista vuosilomapalkkaa käytetään myös alle 14 päi-

vänä kalenterikuukaudessa työtä tekevän muun kuin viikko- tai kuukausipalkkaisen 

työntekijän vuosilomapalkkaa laskettaessa ja se on VLomaL 3:12.1 perusteella 9 % lo-

manmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi eräänty-

neestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja ylityöstä maksettavaa korotusta, mutta 

kuitenkin työsuhteen jatkuttua lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä yhtäjak-

soisesti vähintään vuoden lasketaan lomapalkka 11,5 %:n mukaisena. Prosenttiperus-

teinen vuosilomapalkka lasketaan lähes aina silloin, kun työajan ja kuukausipalkan muu-

toksesta on sovittu lomankertymisvuoden aikana. Siirtyminen osa-aikatyöhön, osa-

aikaeläkkeelle tai osasairauspäivärahalle ovat tyypillisiä tapauksia. (Kondelin 2014.) Lo-

mapalkan laskentaperusteessa on VLomaL 3:12.2 perusteella huomioitava myös sairau-

den, tapaturman, sairauden estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen, perheva-

paan ja lomauttamisen vuoksi saamatta jäänyt palkka mahdollisine korotuksineen siltä 

osin, kun se huomioidaan tai huomioitaisiin myös lomapäivien laskentaperusteessa. 

VLomaL 3:13 mukaan myös yleisöltä saatavat palvelurahat on huomioitava vuosiloma-

korvauksessa. Jos vuosilomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti tai kun keskipäivä-

palkkaan perustuva vuosiloma käytetään säästövapaana myöhemmin, on työntekijällä 

oikeus säästövapaan alkamisajankohtaa edeltäneen lomanmääräytymisvuoden palkan 

mukaiseen vuosilomapalkkaan VLomaL 5:27.3 perusteella. 

  

VLomaL 3:14.1 perusteella lomapalkan laskentaan käytettävä peruste määräytyy lo-

manmääräytymisvuoden päättyessä olevan palkkaustavan mukaisesti. Kuukausipalkkaa 

saavan lomalle jäävän työntekijän kanssa voidaan kuitenkin sopia kirjallisesti lomapal-

kan maksamisesta kuukausipalkan mukaan VLomaL 3:14.2 perusteella. Työntekijän 
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ansaitessa osalta vuodesta vuosilomaa ja osalta vuodesta tämän ollessa oikeutettu vas-

taavaan vapaaseen on ajoilta laskettava erikseen vuosilomapalkka ja -korvaus VLomaL 

3:14.3 perusteella. Enintään kuuden päivän lomajaksolta maksettava palkka voidaan 

maksaa tavanomaisena palkanmaksupäivänä, mutta tätä pidemmän loma-ajan palkka on 

maksettava ennen loman alkua VLomaL 3:15 perusteella. Pidettävän vuosiloman ajalta 

maksettavan palkan laskemisessa on vaihtoehtoisia tapoja, jos palkansaaja on osan pal-

kanmaksukaudesta työssä. Tällöin on huomioitava se, että tehdyn työajan palkka ja lo-

mapalkka ovat erillisiä laskelmia. Lomapalkanlaskennassa käytetään usein vakiojakajaa 

25 tai se voidaan laskea säännöllisen työajan suhteessa. Vakiojakajaa käytettäessä joudu-

taan seuraavan palkanmaksukauden palkka yleensä oikaisemaan. (Kondelin 2014.) 

 

Lomaraha 

Lomaraha perustuu yleensä työehtosopimukseen ja on useimmiten 50 % lomapalkasta. 

Lomarahaa käsitellään työehtosopimuksissa myös lomaltapaluurahana, jolloin sitä mak-

setaan esimerkiksi työntekijän palatessa välittömästi loman jälkeen takaisin työhönsä. 

(Saarinen 2013, 5.20, 1; Syvänperä & Turunen 2011, 134.)  Jos työntekijällä on työehto-

sopimuksen tai työsopimuksen perusteella oikeus ylimääräisiin lomapäiviin ei näiltä 

kuitenkaan yleensä tarvitse maksaa erillistä lomarahaa. Kun lomaraha määritellään lo-

maltapaluurahaksi, liittyy siihen usein ehto palata töihin välittömästi loman jälkeen. Tä-

hän ehtoon rinnastetaan työhön paluun lisäksi loman jälkeen välittömästi alkava viivy-

tys vuosilomapäivien laskennassa sovellettavaan työssäoloaikaan rinnastettavasta pois-

saolosta, hoitovapaasta tai muusta ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä voi-

daan pitää esimerkiksi julkisen kulkuneuvon rikkoutumista. Yhtälailla sovitun lomalta-

paluurahan edellytykset täyttyvät työntekijän jäädessä vanhuuseläkkeelle välittömästi 

lomalta palatessaan tai ollessa poissa työnantajan suostumuksella. Lomaltapaluurahaa ei 

yleensä suoriteta lomakorvauksen yhteydessä. Kuitenkin asevelvollisuutta suorittamassa 

olleelle töihin palaavalle, eläkkeelle siirtyvälle tai tuotannollis-taloudellisista syistä irtisa-

notulle työntekijälle tämä tavallisesti maksetaan. (Saarinen 2013, 5.20, 1–2.)  

  

LVI-toimialan työehtosopimuksissa on määräys lomaltapaluurahasta, joka on 50 % 

työntekijälle lain mukaan määräytyvästä vuosilomapalkasta. Tästä puolet työnantajan on 

maksettava ennakkoon vuosilomapalkan yhteydessä. Työehtosopimus myös mahdollis-

taa paikallisen sopimisen siitä, että lomakorvaus maksetaan jokaisen palkan yhteydessä. 
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(LVI-TU ry & Rakennusliitto ry 2012, 42–43.) Vedeneristysalan työehtosopimuksessa 

on taas sovittu lomapalkan- ja korvauksen määräksi 18,5 % työssäoloajalta maksetusta 

tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta yli- ja hätätyöstä maksettu korvaus mukaan 

lukien. Koululaisille maksetaan lomakorvausta kuitenkin 14 %:na. Saman työehtosopi-

muksen perusteella perhevapaalta kertyneille lomapäiville maksetaan lomarahaa 12-

kertaisen palkkaryhmittelyn mukaisen tuntipalkan verran työpäivien ja perhevapaan 

suhteessa. (Kattoliitto ry & Rakennusliitto ry. 2012, 23.) 

 

Lomakorvaus 

VLomaL 4:16 perusteella prosenttiperusteinen lomakorvaus maksetaan työsuhteen ai-

kana, jos työntekijällä ei ole kertynyt vuosilomaoikeutta työajan jäädessä alle 14 työpäi-

vään tai alle 35 tuntiin kalenterikuukaudessa, mutta tällä on vuosilomalain perusteella 

muuten oikeus vastaavaan vapaaseen. Työsuhteen päättyessä laskettava lomakorvaus 

on monimutkaisempi. Uuden VLomaL (276/2013) 4:17 perusteella työntekijällä on 

oikeus saada lomakorvaus pitämättömästä lomasta: Kuluvalta lomavuodelta lomakor-

vausoikeus on maksettava 2,5 kertymäpäivän mukaisena, jos työsuhde on jatkunut vä-

hintään vuoden. Lomakorvausta laskettaessa työsuhteen ensimmäinen ja viimeinen 

kuukausi on laskettava yhdeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi, jos näiltä muuten ei ole 

maksettu tai ei ole kertynyt lomaan oikeuttavaa määrää työssäolon veroista aikaa. Jos 

työssäolon veroista aikaa ei ole kertynyt, lasketaan lomakorvaus prosenttiperusteisesti 

kuten lomakorvaus työsuhteen aikana. Lomakorvauksen maksamisessa palkan jakajana 

käytetään viikkopalkkaisilla kuusi päivää ja kuukausipalkkaisilla 25 päivää. 

 

VLomaL 4:18 perusteella työsuhteen päättyessä voidaan kirjallisesti sopia myös siitä, 

että vuosilomaetuudet siirretään annettavaksi seuraavan työsuhteen aikana, jolloin lo-

makorvausta ei makseta. Muuten VLomaL 4:19 perusteella työsuhteen aikana makset-

tava lomakorvaus on maksettava siihen liittyvän vapaan yhteydessä kuten vuosiloma-

palkka ja viimeistään lomakauden päättyessä. Lomakorvaus on maksettava myös työn-

tekijän lähtiessä suorittamaan asepalvelusta, vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalve-

lusta VLomaL 4:19.2 perusteella. 
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Vuosiloman sijoittaminen ja siirtäminen 

Vuosilomaa ei saa VLomaL 5:24 perusteella sijoittaa ilman työntekijän suostumusta 

niin, että 

 

 loma alkaisi työntekijän vapaapäivänä 

 enintään kolmen päivän lomaan sijoittuisi työvuoroluettelon mukainen vapaapäivä 

 loma olisi työntekijän äitiys- tai isyysvapaan aikana. 

 

Jos työntekijä on synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi tai hänen tiedetään ole-

van sairaanhoidon tai vastaavan syyn vuoksi vuosiloman aikana työkyvytön on lomaa 

työntekijän pyynnöstä siirrettävä toiseen ajankohtaan uuden VLomaL (276/2013) 

5:25.1 perusteella. Työntekijän on esitettävä todistus työkyvyttömyydestään työnantajan 

pyynnöstä VLomaL 5:25.2 perusteella. Jos loman antaminen myöhemmin ei työnteki-

jän työkyvyttömyyden jatkuessa ole mahdollista, on työnantajan korvattava loma loma-

korvauksena VLomaL 5:26 perusteella.  

 

Työohjeeseen 

Vuosilomalaki säätelee vahvasti vuosilomien käsittelyä palkanlaskennassa. Se on mo-

nessa suhteessa monimutkainen. Koska vuosilomalaskentaa ei tehdä kuukausittain, on 

syytä huomioida siihen vaikuttavat erät jo niiden syntyessä palkkakausittain. Näitä asioi-

ta onkin otettu huomioon työohjeessa jo poissaolojen käsittelyn yhteydessä (liite, 12–

13). Vuosilomalaskentaa on käsitelty mahdollisimman kattavasti työohjeessa (liite, 13–

17).  

 

Vuosilomaetuuteen liittyy usein myös työehtosopimuksen säännöksiä, jotka liittyvät 

maksuajankohtaan ja lomarahaan. Yhtälailla vuosilomalakia tulkitaan suhteessa työsuh-

teen ehtoihin ja työpaikan käytäntöihin. Palkanlaskennan ohjeistuksessa vuosilomaetuu-

teen onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Yksinkertaisiakin asioita voi olla tarpeen 

havainnollistaa aloittavalle palkanlaskijalle, jotta säädökset painuisivat mieleen parem-

min. Tämän vuoksi vuosilomaetuuksien käsittelyä palkkalaskelmalla on käsitelty erik-

seen omassa luvussaan (liite, 17).   
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 Palkasta tehtävät pidätykset ja työnantajamaksut 

Palkasta tehtävillä vähennyksillä on etusijajärjestys, jota palkanlaskennassa on noudatet-

tava. Näin tehdään, koska palkansaajan tulo ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia vä-

hennyksiä. Vähennyksien etusijajärjestys on ohessa (taulukko 1). Käyttämällä etusijajär-

jestystä palkanmaksaja turvaa edunsaajien oikeudet ja välttää vahingonkorvausvelvolli-

suuden syntymisen. (Syvänperä & Turunen 2011, 56.)  

 

Taulukko 1. Palkkojen etusijajärjestys (Syvänperä & Turunen 2011, 56) 

Bruttopalkasta tehtävät vähennykset 

1. Palkan oikaisu ja palkkaennakko 

2. Ennakonpidätys 

3. Työntekijän eläkemaksu 

4. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 

Nettopalkasta tehtävät vähennykset 

5. Ulosmittaus 
 6.  Elatusmaksuvähennys  

7. Kuittausoikeuden mukaiset riidattomat ja erääntyneet maksut kuten 

 
 –  yritykseltä tehdyt ostot ja sille maksettavat vuokrat 

 
 –  työnantajan antama laina 

 
 –  vahingonkorvausvelvollisuus 

 
 –  palkasta tehtävät vähennykset kuten työpaikkaruokalan ostot 

 
 –  henkilökuntaetujen käyttökorvaukset 

8. Vakuutuskassa-, sairauskassa- tai eläkekassamaksu 

9. Lisäeläkevakuutusmaksu 

10. Työnantajan ja palkansaajan väliseen sopimukseen perustuvat maksut  

 
 –  ammattiyhdistyksen jäsenmaksut, ostot yms. 

 

Vähennysoikeusjärjestyksessä oleva elatusmaksupidätys perustunee kumottuun lapsen 

elatuksen turvaamisesta annettuun lakiin (122/1977), jonka 4:29.1 perusteella kunnan 

sosiaalilautakunta on voinut määrätä laiminlyödyn elatusmaksun pidättämisestä suoraan 

palkasta. Nykyisen elatustukilain (580/2008) 5:19–20 mukaan elatustukia peritään saa-

tavalta itseltään tai ulosottotoimin. Vähennysoikeusjärjestykseen liittyen on kuitenkin 

huomioitava EPL 1:15, jonka perusteella työnantaja voi korvata palkansaajan vaatimuk-

sesta tälle työstä välittömästi johtuvat työväline-, materiaali- ja matkakustannukset vä-

hentämällä vastaavan kustannusosuuden ennen ennakonpidätyksen toimittamista. Lais-
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sa on säädetty tietyille aloille tietyistä erityiskorvauksista2. Toisaalta esimerkiksi lattian-

päällystysalan työehtosopimuksessa on eritelty, mitä henkilökohtaisia työvälineitä työn-

tekijän on hankittava itse missäkin työtehtävässä ja määritelty näistä maksettava työpäi-

väkohtainen korvaus (Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry & Rakennusliitto Ry 2012, 21).  

 

Työohjeeseen 

Elatusmaksuvähennys osoittautui pitkän selvitystyön jälkeen vanhentuneeksi tiedoksi 

vähennysoikeusjärjestyksessä. Sitä ei ole siksi huomioitu työohjeessa. Myös palkkaen-

nakko on hyvä tiedostaa eränä, joka varsinaisesti vähennetään nettopalkasta. Tämä asia 

vaikuttaa mm. ulosmittauksen määrään, jossa ennakko on huomioitava. Palkkaennak-

koa ei siis voida vähentää palkasta ennen ennakonpidätystä. Pidätettävä palkkaennakko 

voikin olla etusijalla vain erityistilanteissa kuten työntekijän pyytäessä korkeampaa en-

nakonpidätystä palkkaennakon myöntämisen jälkeen tai palkkaennakon ollessa luon-

toisetua. Myös palkan oikaisuerät vaativat tarkempaa täsmennystä. Nettopalkan laske-

mista tarkastellaan opinnäytetyössä näiden asioiden pohjalta ja oheista etuoikeusjärjes-

tystä onkin modifioitu ja täsmennetty työohjeeseen, jotta palkanlaskija voi käyttää sitä. 

Yhtälailla palkan oikaisua on tarvetta täsmentää, koska se tarkoittanee lähinnä eriä, jois-

ta vähennyksiä ei tehdä sekä virheellisesti lasketun palkan oikaisua. (Liite, 18.) 

 

3.1 Ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu 

Työnantaja tekee maksettavista palkoista ennakonpidätykset. Ennakkoperintää säätelee 

ennakkoperintälaki- ja asetus ja ennakkoperintä suoritetaan Verohallinnon ohjeiden 

mukaisesti. Ennakonpidätys tehdään kaikista tuloista, jos laista ei muuta johdu. Ennak-

koperintään liittyvinä toistuvina rutiineina palkkavuodelle kohdistuu tammikuussa aloi-

tettava veropäivien laskenta, helmikuussa tapahtuva uusien verokorttien käyttöönotto 

ja kuukausittainen kausiveroilmoitus ja -tilitys. Ennakonpidätyksen alaista palkkaa ovat 

työsuhteessa maksettavat rahapalkat, rahanarvoiset edut ja vastikkeet kuten luontois-

edut, Verohallinnon verovapaiden matkakorvauksien enimmäismäärien ylittävät osat 

matkakorvauksista ja tavanomaisen ja kohtuullisen määrän ylittävät henkilökuntaedut. 

                                              

 

2 Ennakkoperintäasetuksen 3:18 on säädetty mm. valokuvaan perustuvan tekijänoikeuden käyttämisestä makset-
tavasta verovapaasta osuudesta, sekä raivaus- tai moottorisahan, traktorin tai hevosen käyttöön metsätöissä liitty-
vistä verovapaista kustannuksien korvauksista. 



  

 
 36    

Näistä on maksettava myös työnantajan sosiaaliturvamaksu. Ennakonpidätys on tehtä-

vä myös työsuhteen ulkopuolisista ennakkoperintälaissa erikseen mainituista palkkiois-

ta, kuten se tehdään palkasta. Näitä ovat mm. kokouspalkkiot hallintoelimen jäsenyy-

destä ja toimitusjohtajalle maksettavat palkkiot, henkilöyhtiöiden vastuunalaisten yh-

tiömiesten palkka ja korvaus luottamustoimesta. Ennakonpidätyksen yhteydessä työn-

tekijältä peritään myös päivärahamaksu, jolla rahoitetaan sairaus- ja vanhempainpäivä-

rahakustannuksia. Päivärahamaksu sisältyy työntekijän ennakonpidätysprosenttiin eikä 

sitä pidätetä palkasta erikseen. Päivärahamaksu on kuitenkin eriteltävä palkkalaskelmal-

le. (Syvänperä & Turunen 2011, 33–36.) Työntekijän päivärahamaksu vuonna 2014 on 

0,84 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta (Verohallinto 2013e). Työntekijän päivä-

rahamaksua ei kuitenkaan peritä alle 16-vuotiaalta eikä 68 vuotta täyttäneeltä eikä päivä-

rahamaksua tällöin eritellä palkkalaskelmalla (Verohallinto 2014b).  

 

Tuloverolain (TVL 1535/1992) 61 §:n mukaan ansiotuloa on työsuhteen perusteella 

maksettu palkka ja tämän sijasta annettu korvaus. Esimerkiksi työsuhteeseen perustu-

vasta osakeannista tai työsuhdeoption käytöstä saatu etu on veronalainen, jos se ei ole 

koko henkilöstön käytössä ja muutenkin siltä osain, kun saatu etu on yli 10 % osakkei-

den käyvästä hinnasta TVL 66 §:n 1 ja 3 mom. perusteella. Julkisesti noteeratusta osak-

keesta saatu etu lasketaan osakeantipäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden tai sitä seu-

raavan kuukauden alemmasta keskihinnasta TVL 66 §:n 2 mom. perusteella. Yhtälailla 

TVL 67 §:n perusteella veronalaista on työsuhdelainasta saatu korkoetu siltä osin, kun 

se alittaa koron perusteena olevan viitekoron, tai sen vuotuinen korko alittaa vuoden 

ensimmäisenä päivänä noteeratun 12 kuukauden euriborin. TVL 68 §:n perusteella 

mahdollisien työnantajan maksamien työntekijän säästöhenkivakuutuksen ja yksilöllisen 

eläkevakuutuksen maksut ovat veronalaista ansiotuloa vakuutetulle lukuun ottamatta 

vuotuista alle 8500 euron maksuosaa eläkesäästöistä, joita ei voida nostaa ennen lykät-

tyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavaa ikää tai vähintään vuoden työttömyyden, työky-

vyttömyyden, osatyökyvyttömyyden, puolison kuoleman tai avioeron perusteella. An-

siotuloa ovat kuitenkin työnantajan suorittamat maksut Euroopan talousalueen ulko-

puoliseen vakuutuslaitokseen, mutta tähänkin on poikkeuksia TVL 68 §:ssa. TVL 67–

68 §:n perusteella työnantajan suorittamista vakuutusmaksuista ja tarjoamasta lainasta 

syntyvästä edusta ennakonpidätys toimitetaan vähintään kerran vuodessa ja viimeistään 
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kalenterivuonna tapahtuvan viimeisen rahana maksettavasta suorituksesta tehtävän en-

nakonpidätyksen yhteydessä.  

 

Luontoisetujen verotusarvot ennakonpidätyksessä 

Luontoisedut rinnastetaan muuhun ansiotuloon TVL 64 §:n 1 mom. perusteella. Vero-

hallinto määrittää vuosittain raha-arvon yleisimmille luontoiseduille. Jos raha-arvoa ei 

ole määritelty, edusta käytetään käypää markkinahintaa verotuksessa. (Syvänperä & Tu-

runen 2011, 69.) Vastaavasti, jos annetun edun käypähinta on Verohallinnon (2013g) 

määräämää luontoisedun arvoa ilmeisesti pienempi, käytetään raha-arvona edun käypää 

arvoa. Säännöllisestä luontoisedusta ennakonpidätys toimitetaan palkkajaksoittain ra-

hapalkan ja etujen yhteissummasta ja satunnaisesta edusta pidätys tehdään saman kalen-

terivuoden aikana ennakkoperintäasetuksen (EPA 1124/1996) 1:9.1 perusteella. Satun-

naisesta edusta ennakonpidätys voidaan tehdä myös toisella tapaa. Satunnainen etu voi 

olla esimerkiksi loma-asunnon käyttöoikeus. (Syvänperä & Turunen 2011, 69.) Tällai-

sesta edusta ennakonpidätys tehdään joko lisäämällä suoritus myöntämistä lähinnä seu-

raavan maksukauden palkan määrään tai vastaavasti tasasuuruisiin eriin jaettuna kalen-

terivuoden jäljellä oleville maksukausille, mutta korkeintaan 400 euron satunnainen etu 

saadaan huomioida yhdessä erässä kalenterivuoden aikana maksettavan rahapalkan yh-

teydessä EPA 1:9.1–2 perusteella. Työntekijän edusta maksama korvaus vähennetään 

aina edun verotusarvosta (Verohallinto 2013g). On huomioitava, että työntekijän mak-

saessa luontoisedusta koko käyvän arvon, luontoisedusta ei synny verotuksellista tuloa, 

eikä erää käsitellä luontoisetuna (Stenbacka & Söderström 2009, 21). 

 

TVL 69 §:n perusteella veronalaisina etuina ei yleensä voida pitää esimerkiksi työnanta-

jan koko henkilöstölleen samoin perustein järjestämää tavanomaista henkilökuntaetua 

kuten: 

 

 terveydenhuoltoa, kun työntekijälle ei suoriteta kustannuksista erillistä korvausta 

 henkilökunta-alennusta 

 merkkipäivä- tai muuta vähäistä lahjaa, kun sitä ei anneta rahana tai vastaavana 

 virkistys- tai harrastustoimintaa 

 yhteiskuljetusta työntekijän asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla 
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 sairaan lapsen hoidon järjestämistä enintään neljäksi päiväksi, kun poissaoloajalla 

muuten olisi täysi palkkaetu 

 työntekijän henkilökohtaisen omatoimisen liikuntatoiminnan ja tapahtuma-, esitys-, 

tilaisuus-, tai näyttelyluonteiseen kulttuuritoimintaan osallistumisen tukemista enin-

tään 400 eurolla vuodessa.  

 

Työnantajan työntekijän työpaikan ja kodin välisille matkoille järjestämä matkalippu on 

osittain verovapaa ja osittain veronalainen luontoisetu: verovapaata ansiotuloa ovat 

lipun arvosta osat, jotka ovat alle 300 euroa vuodessa ja yli 600–3400 euroa TVL 64 § 2 

mom. perusteella. Työsuhdematkalipun voi käsitellä yhtenä eränä vuoden lopussa, jos 

sen arvo alittaa 400 euroa. Sen summan voi tasata myös jäljellä olevalle vuodelle tai 

työsuhdematkalipun voi käsitellä kumulatiivisesti kuukausittain palkanlaskennassa. Jos 

työntekijän työsuhde päättyy kesken vuoden, tulee työsuhdematkalipun kokonaistilanne 

laskea viimeiseen palkanmaksuun. (Verohallinto b.) 

 

Puhelinedun verotusarvona pidetään 20 euroa, kun työntekijä saa käyttää työnantajan 

hänelle hankkimaa lanka- tai matkapuhelinta henkilökohtaisiin tarpeisiin ilman erillistä 

korvausta. Etu kattaa puhelu-, tekstiviesti- ja multimediaviestikustannukset, puhelinlait-

teen hankintakustannukset, perusmaksut, numero- ja nimitiedustelut. Puhelinetu ei kui-

tenkaan kata muita maksullisia palveluita, jotka täytyy periä työntekijän palkasta tai käsi-

tellä erillisenä luontoisetuna. (Syvänperä & Turunen 2011, 75.)  TVL 69 §:n 4 mom. 

perusteella myöskään työkäyttöä varten järjestetyn verkkoyhteyden käytöstä ei synny 

verotettavaa etua. Vastaavasti työkäyttöön hankittujen ohjelmistojen ja laitteistojen yk-

sityiskäytöstä ei synny verotettavaa etua, kun ne pysyvät työnantajan omistuksessa. Jos 

työntekijälle annetaan vastaavaan luontoiseduksi laskettavaan käyttöön useita puheli-

mia, kuten erilliset auto-, matka- ja lankapuhelimet, syntyy näistä kustakin oma puheli-

netunsa, jos niihin on eri puhelinnumerot. Työaikana työnantajan hallinnassa olevalla 

puhelimella tehdyt yksityispuhelut ovat verovapaata etua. (Verohallinto 2013b.) 

 

Ravintoedun arvo määräytyy sen välittömien kustannusten perusteella. Välittömiä kus-

tannuksia ovat esimerkiksi raaka-aineet, valmistus- ja tarjoilutyön palkat sivukuluineen 

tai sopimusruokailun hinta. Aterian kuljetuksesta ruokailupaikalle syntyviä kustannuksia 

ei pidetä välittöminä. Vuonna 2014 ravintoedun arvo on 6,10 euroa päivää kohden vä-
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littömien arvonlisäverollisten kustannusten ollessa 6,10 – 10,00 euroa ja muutoin ar-

vonlisäverollinen välitön kustannus. Työntekijän ateriasta suorittama korvaus otetaan 

huomioon ravintoedun arvon vähennyksenä eikä laskentaperusteessa. Sairaalan, kou-

lun, päiväkodin ja vastaavien laitoksien yhteydessä olevista laitosruokailuista, hotelli- ja 

ravintola-alan henkilökuntaruokailusta ja lentohenkilöstön lentoruokailusta ravintoedun 

arvo on säädetty erikseen.  Jos ravintoetu on järjestetty ruokailulipukkeen, lounassetelin 

tms. muodossa, on ravintoedun arvo vuonna 2014 vähintään 75 % ruokailulippuun 

nimellisarvosta, mutta kuitenkin vähintään 6,10 euroa. Nimellisarvon ollessa yli 10 eu-

roa tai, jos ruokailulipuketta voidaan käyttää muuhunkin kuin ateriointiin, on ruokailu-

lipukkeen luontoisetuarvo 100 %. Ruokailulipukkeita voidaan antaa korkeintaan yksi 

kotimaan työpäivää kohden eikä samaan aikaan muun ravintoedun kanssa. (Verohallin-

to 2013g.) Jos ravintoetu annetaan lounassetelinä loma-päiville, tulee lounassetelin ve-

rotusarvona pitää koko arvoa tällaiselta ajalta Verohallinnon (c) ohjeistuksen mukaan. 

Ravintoetu voi liittyä myös täysihoitoetuun, joka syntyy kun työnantaja järjestää työnte-

kijälleen asunnon, ravinnon, valon ja lämmön, jolloin edun arvoon vaikuttaa myös se, 

jaetaanko huone toisen kanssa (Verohallinto 2013g). Työntekijöille ei synny ravintoetua 

päiviltä, joina sitä ei käytetä (Syvänperä & Turunen 2011, 71).  

 

Asuntoedun ja siihen liittyvän sähkön käyttöoikeus määräytyvät asuinkunnan, raken-

nuksen tai sen täydellisen peruskorjauksen valmistumisvuoden ja neliömäärän perus-

teella. Esimerkiksi Aravataloissa on kuitenkin huomioitava, että luontoisedun määrä on 

korkeintaan asunnosta perittävän vuokran määrä. Ulkomailla saadun asuntoedun arvo 

on asunnon käypä vuokra mutta enintään 50 prosenttia Suomessa pääkaupunkiseudulla 

sijaitsevan vuonna 1984 tai myöhemmin valmistuneen vastaavan asunnon luontoisetu-

arvosta. Asuntoedun arvo määräytyy 25 m2 mukaan, jos matkanjärjestäjän palveluksessa 

oleva joutuu työnantajan määräyksestä vaihtamaan ulkomailla työskentelypaikkakuntaa 

ja asuntoa kalenterivuoden aikana. Asuntoedun arvosta tehdään vähennykset työnteki-

jän kustantamasta lämmityksestä ja myös sähkölämmityksestä erikseen. Sähkönkäyttö-

oikeudella on lisäksi oma arvonsa. (Verohallinto 2013g.) Lisäksi asuntoedun arvoa voi-

daan alentaa, jos asunto on osittain työkäytössä (Syvänperä & Turunen 2011, 70).  

 

Verohallinnon ohjeessa on myös erilliset tiedot yhteiskäytössä olevan tilan asuntoedun 

arvosta. Asuntoedun raha-arvoa laskettaessa luetaan asunnon pinta-alaan varsinaiset 
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asuinhuoneet ja palkansaajan tai hänen perheensä asumiseen liittyvät rakennustilat ku-

ten sauna, uima-allas ja askartelutilat lukuun ottamatta autotallia. Helsingin ulkopuolella 

yli 150 neliömetriä ylittävältä asunnon osalta eduksi lasketaan puolet, jos rakennus on 

valmistunut ennen vuotta 1961. Vuokratason ollessa asunnon sijaintikunnassa tai sijain-

tipaikan alueella alle asuntoedun luontoisetuarvon voidaan asuntoedun arvoa alentaa 

enintään 20 prosentilla. (Verohallinto 2013g.) Vuokratasoon vaikuttava arvoa alentava 

tekijä voi olla esimerkiksi sijainti teollisuusalueella (Syvänperä & Turunen 2011, 70).  

Autotallille ja autohallipaikalle on määritelty oma luontoisedun raha-arvo, johon vaikut-

taa sijainti ja mahdollinen lämmitys (Verohallinto 2013g). 

 

Autoeduksi lasketaan työnantajan henkilö- tai pakettiauton käyttö yksityisajoihin. Ku-

ten muidenkin luontoisetujen kohdalla palkansaajan mahdollisesti maksama korvaus 

vähennetään autoedun raha-arvosta. Autoedun laskennassa työpaikan ja kodin väliset 

matkat lasketaan autoeduksi. Lisäksi autoedun arvoa korotetaan kuukausi- tai kilomet-

riperusteisesti, kun auton kuljettamisesta huolehtii työnantajan palkkaama kuljettaja. 

Autoedun arvoon vaikuttaa rekisteriotteeseen merkitty käyttöönottovuosi, auton uus-

hankintahinta, etuauton yksityis- ja työkäyttömäärät, autoedun tyyppi ja se, onko au-

toetu saatu Suomessa vai ulkomailla. Autoedun arvoa laskettaessa huomioidaan myös 

autoon hankitut lisävarusteet yli 850 euron osalta lukuun ottamatta talvirenkaita ja au-

topuhelinta, jonka arvo lasketaan matkapuhelimen luontoisetuarvon perusteella. Jos 

lisävarusteista on saatu tavanomaista suurempi alennus, on lisävarusteiden arvo huomi-

oitava kuitenkin suositushinnan perusteella. Sähkö auton käyttövoimana on vapaan 

autoedun arvoa pienentävä tekijä. Autoetu voidaan laskea kilometrikohtaisena, jos ki-

lometreistä on pidetty ajopäiväkirjaa tai annettu muu luotettava selvitys. Verottaja voi 

vielä verotusta toimittaessaan korottaa autoedun arvoa, jos katsoo ilmeiseksi autolla 

vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrän ylittävän 18 000 kilometriä. Autoetuau-

ton vaihtuessa työn vuoksi useita kertoja kuukaudessa lasketaan autoedun perusarvo eli 

uushankintahinnasta laskettu prosenttiosuus sen auton perusteella, joka suurimman 

osan kuukaudesta on ollut käytössä. (Verohallinto 2013g.) Ajopäiväkirjaa kannattaa 

pitää, jos työsuhdeautoa käytetään yksityisajoihin alle 18 000 kilometriä vuodessa tai 

työajoja ajetaan yli 30 000 kilometriä vuodessa. Satunnaisesta autoedusta verotetaan 

syntyneiden kustannusten perusteella. (Syvänperä & Turunen 2011, 75.)  
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Verohallinnon (2013g) päätöksen mukaan kilometriperusteisesti laskettavan autoedun 

perusteena olevasta ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi verovuonna päivittäin ajetun kilo-

metrimäärän lisäksi työajojen:  

 

 alkamis- ja päättymisajankohdat 

 ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti 

 matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä 

 matkan pituus 

 ajon tarkoitus 

 auton käyttäjä. 

 

Työohjeeseen 

Aloittava palkanlaskija ei voi muistaa jokaista tuloverolain pykälää eikä tarkistaa joka 

käänteessä Verohallinnon ohjeistusta, joten ennakonpidätysperusteet on syytä koota 

kevennetyksi taulukoksi, josta karkealla tasolla voidaan tarkistaa, onko palkkaerä enna-

konpidätyksen alaista (Liite, 19, taulukko 8). Päivärahamaksua on käsitelty palkkalas-

kelman yhteydessä, sillä palkanlaskennassa on huolehdittava päivärahamaksun näkymi-

sestä palkkatodistuksella (Liite, 19; 28–29).  

 

Luontoisetujen käsittely on palkanlaskennan perustehtäviä. Olennaista on, että luon-

toiseduista on kerätty palkanlaskentaan riittävät tiedot. Verohallinnon luontoisetuja 

koskevat ohjeistukset ja raha-arvot päivittyvät vuosittain, joten kaikkien luontoisetujen 

käsittely on tarkastettava säännöllisesti ja aina luontoisetuna annetun hyödykkeen 

muuttuessa. Luontoisedusta ei kannatakaan ohjeistaa itse rahallista käsittelyä vaan 

enemmän käsittelyperiaatteita ja riittävän tiedon keruuta. Olennaista on, että palkansaa-

ja tunnistaa ne edut, jotka palkanlaskennassa on käsiteltävä luontoisetuina. Henkilökun-

taedun ja luontoisetujen käsittelyä on ohjeistettu työohjeessa palkkausjärjestelmän yh-

teydessä. (Liite, 6–9.) Luontoisetujen käsittelystä on tarkemmin avattu ravintoedun kä-

sittelyä (liite, 8, taulukko 1), koska sen käsittely on pääsääntöisesti rutiininomaista työtä, 

jota varten tarkistuksia tehdään vain harvoin, vaikka aiheeseen liittyvää aineistoa käsitel-

läänkin paljon. Työsuhdematkalipun käsittelyä on taas hyvä avata esimerkein (liite, 7), 

koska sen käsittely poikkeaa huomattavasti muiden etujen käsittelystä.  
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 Verokortit 

Palkan ennakonpidätys tehdään verokorttiin merkittyjen tulorajojen ja pidätysprosent-

tien perusteella. Verokortti on henkilökohtainen ja se on laskettu henkilön aiemmin 

toimitetun verotuksen pohjalta, jolloin verokortti on laskettu toissavuoden tuloista. 

Työntekijä varmistaa itse, että verokortissa ilmoitettu veroprosentti on merkitty tar-

peeksi korkeaksi. (Syvänperä & Turunen 2011, 35–40.) Palkansaajalla on EPL 2:17 pe-

rusteella oikeus vaatia ennakonpidätyksen tehtäväksi verokortissa merkittyä suurem-

panakin.  

 

Työnantaja voi vuoden 2014 alusta lähtien pyytää ennakonpidätystiedot Verohallinnos-

ta sähköisesti, jolloin työntekijän ei tarvitse toimittaa verokorttia työnantajalle. Työnan-

tajan onkin kerrottava työnantajalle, tarvitaanko paperinen verokortti. Verohallinnosta 

suorasiirtopyyntönä tulevat kuitenkin vain pyydetyt verokortit, jotka perustuvat yleensä 

suorasiirtopyynnön päivämääränä olleisiin työsuhteisiin. Suorasiirtopyynnöstä huoli-

matta mahdollinen muutosverokortti on edelleen toimitettava työnantajalle erikseen. 

(Verohallinto 2013i.) Paperinen verokortti on kuitenkin toimitettava, jos esimerkiksi 

suorasiirto epäonnistuu. Työnantajan on säilytettävä paperisena toimitettu verokortti 

EPA1:2.3 perusteella ja palautettava se palkansaajalle välittömästi palkanmaksuvelvolli-

suuden päätyttyä verovuoden aikana. Paperiset verokortit Verohallinto postittaa työn-

tekijöille tammikuun puoliväliin mennessä ja ne otetaan käyttöön ensimmäinen helmi-

kuuta. Siksi tammikuun palkanlaskennassa käytetäänkin edellisen verovuoden enna-

konpidätystietoja. Tulorajan ollessa kuitenkin vuosikohtainen aloitetaan tulorajan las-

keminen vuoden vaihtuessa alusta. (Verohallinto 2013h.) 

 

Ennakonpidätys on toimitettava 60 % suuruisena, jos työnantaja ei ole saanut enna-

konpidätystietoja suorasiirrossa eikä työntekijä ole toimittanut mitään verokorttia. 

Työntekijän on aina vietävä verokortti uuteen työpaikkaan hyvissä ajoin ennen palkan 

maksua. Työsuhteen päättyessä kesken kalenterivuoden liitetään vuositulorajalliseen ja 

portaikkoverokorttiin tiedot maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista. Jos en-

nakonpidätystiedot on saatu sähköisesti, annetaan työntekijälle vastaavassa tilanteessa 

todistus maksetuista palkoista Verohallinnon lomakkeella 5049, jolloin työntekijä voi 
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liittää sen verokorttiinsa ja seuraava työnantaja voi huomioida maksetut palkat pienen-

tämällä vuositulorajaa. (Verohallinto 2013h.)  

 

Käytössä on erilaisia verokortteja, joista päätoimen verokortti on tavallisin. Päätoimen 

verokortilla (liite, 20, kuvio 6) on kaksi tulorajavaihtoehtoa: palkkakausikohtaiset tulo-

rajat A-vaihtoehtona tai vuosituloraja B-vaihtoehtona. Työnantaja käyttää automaatti-

sesti palkkakausikohtaisia tulorajoja ”A”, ellei työntekijä ole vaatinut vapaamuotoisesti 

vaihtoehdon ”B” käyttämistä. B-vaihtoehdon käyttäminen ei kuitenkaan edellytä vero-

kortin toimittamista, jos ennakonpidätystiedot ovat tulleet suorasiirtona. Ennakonpidä-

tys tehdään perusprosentin suuruisena tulorajaan saakka ja ylimenevästä osasta lisäpro-

sentin suuruisena. Merityötulon ennakonpidätystä varten on merkitty omat prosentit 

verokorttiin, joita voi käyttää vain merityötulon maksaja. (Verohallinto 2013h.) Palkka-

kauden A-tuloraja sopii henkilöille, joilla on säännölliset tulot, vaikka tulot muuten 

vaihtelisivatkin samalta palkanmaksajalta. B-tuloraja sopii vastaavasti paremmin pal-

kanmaksajan vaihtuessa useita kertoja vuoden aikana, odotettavan vuositulon jäädessä 

alle tulorajan ja palkan vaihdellessa huomattavasti. (Syvänperä & Turunen 2011, 35–

36.) Pidätystapaa ei voi vaihtaa kesken vuoden ja muutenkin päätoimen verokorttia voi 

käyttää vain yhdessä työsuhteessa kerrallaan. (Verohallinto 2013c.)  

 

Päätoimen verokortin yhteydessä on verokortti sivutuloa varten. Sivutuloverokortissa 

voi olla perus- ja lisäprosentti vuosikohtaisella tulorajalla tai pelkästään yksi pidätyspro-

sentti. Jos palkansaajalla on useita sivutoimisia työ- tai tehtäväsuhteita, palkansaajan on 

itse seurattava sivutulojen kertymistä ja pyydettävä sivutointen maksajia toimittamaan 

ennakonpidätys lisäprosentin mukaan vuositulorajan ylittyessä. Sivutuloverokorttia ei 

siis tarvitse antaa työnantajalle, vaikka siinä olisikin vuosikohtainen tuloraja, kun pal-

kansaaja esittää sen työnantajalle tai toimittaa siitä vastaavasti kopion. (Verohallinto 

2014a.) Työntekijöillä, joilla ei ole lainkaan päätointa, on käytössään yleensä freelance-

verokortti, jonka saa verotoimistosta. Freelance-verokortin kopio tai esittäminen riittää, 

sillä se on näyttökortti. (Syvänperä & Turunen 2011, 39; Stenbacka & Söderström 

2013, 49.) Freelance-verokortti on tavallisesti palkansaajilla, joilla on useita yhtaikaisia 

tulonlähteitä. Freelance-verokortin haltijan tulee itse seurata tulojensa kehittymistä ja 

pyytää tarvittaessa uusi verokortti verotoimistosta. (Verohallinto 2014a.) 
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Portaikkoverokortissa (liite, 21, kuvio 7) on kaksi vuositulorajaa, joita seurataan ja nou-

datetaan kalenterivuoden alusta lähtien. Tuloseuranta voidaan katkaista helmikuun en-

simmäinen päivä, jos ennakonpidätys on tehty edellisen verovuoden prosenttien mu-

kaan ja uusia ennakonpidätysprosentteja käytetään 1.2. lähtien. Ennakonpidätys saa-

daan kuitenkin tehdä uuden portaikkoverokortin mukaan jo tammikuussa, jos pidätys 

on aiemminkin tehty portaikkoverokortin perusteella, jolloin tulorajaa ei kuitenkaan saa 

katkaista helmikuussa. Portaikkoverokortissa pidätysprosentti kasvaa portaittain tulojen 

kasvaessa. (Verohallinto 2013d.) On huomioitava, että portaikkoverokortin tulorajalas-

kentaa ei katkaista, kun palkansaaja esittää uuden portaikkoverokortin (Verohallinto 

2014a). Työsuhteen päättyessä portaikkoverokorttiin merkitään maksetut palkat ja toi-

mitettu ennakonpidätys (Syvänperä & Turunen 2011, 39). 

 

Työntekijä voi pyytää verotoimistosta uuden verokortin eli ns. muutosverokortin. Muu-

tosverokortti kumoaa alkuperäisen verokortin, jolloin on noudatettava uuden verokor-

tin pidätysmääräyksiä. Muutosverokortti katkaisee ja aloittaa alusta kumulatiivisen las-

kennan, sillä sitä laskettaessa on otettu huomioon aiemmin verovuodelta maksetut tu-

lot. (Verohallinto 2014a.) 

 

Työohjeeseen 

Työohjeessa huomiota on kiinnitetty nimenomaan uuteen suorasiirtomenettelyyn ja 

tämä lisäksi verokorteissa olennaisiin tietoihin. Myös portaikkoverokortin erilainen kä-

sittelytapa palkanlaskennassa on syytä nostaa esiin, koska se poikkeaa yleisohjeistukses-

ta. Aloittava palkanlaskija ei välttämättä tule ajatelleeksi, että portaikkoverokortin koh-

dalla toimitaan toisin esimerkiksi vuositulorajan katkaisun kohdalla. Päätoimen A- ja B-

vaihtoehtoihin liittyy molempiin kumulatiivinen käsittelytapa, joten ne sekoitetaan usein 

työelämässä keskenään. Kumulatiivinen ATK-laskenta ja tavallinen kumulatiivinen 

vuosituloraja ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, joten on syytä kiinnittää huomiota näiden 

käsittelyyn tarkemmin myös muuten. Käsittelyssä erheen tekeminen vaikuttaa enna-

konpidätyksen toimittamiseen yleensä koko vuoden ajan ja palkansaajan kohdalla vää-

rin laskentajärjestelmään tallennettu verokorttitieto voi johtaa tilanteeseen, jossa pal-

kansaajan nettotulot pienenevät huomattavasti loppuvuodesta. Muuten on hyvä huo-

mioida työohjeessa se tosiasia, että työehdoissa ei lähtökohtaisesti voida sopia kolman-

nen osapuolen saatavien perintään vaikuttavista asioista. 
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Edellä mainittujen asioiden pohjalta ja Verohallinnon ohjeistuksen pohjalta työohjee-

seen on pyritty laatimaan mahdollisimman tiivis, mutta riittävä tietopaketti aloittavan 

palkanlaskijan tueksi. (Liite, 20–21.) Myös ennakonpidätyksen laskemista on syytä tar-

kastella tämän pohjalta.  

 

 Ennakonpidätyksen laskeminen ja toimittaminen 

Palkansaajan on huolehdittava verokortin toimittamisesta työnantajalle. Velvollisuus ei 

poistu, vaikka verokortin tiedot siirretäisiin Verohallinnon järjestelmästä suoraan työn-

antajalle. Jos palkansaajalle maksetaan vain satunnainen korkeintaan 20 euron suurui-

nen suoritus, ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa eikä verokorttia tarvita, vaikka suo-

ritus on muuten ilmoitettava verottajalle. (Verohallinto 2014a.) Muuten palkansaajan 

jättäessä verokortin toimittamatta on ennakonpidätys tehtävä 60 %:na3. Verohallinto 

toimittaa lopullisen verotuksen ja palauttaa palkansaajalle liikaa toimitetun ennakonpi-

dätyksen tai perii lisäveroa. (Syvänperä & Turunen 2011, 40.) 

 

EPL 1:11 perusteella ennakonpidätysprosentin mukaan laskettu määrä vähennetään 

rahana maksettavasta määrästä. EPL 2:19 perusteella virheellisesti tehtyä ennakonpidä-

tystä voidaan korjata korottamalla tai alentamalla ennakonpidätystä saman kalenteri-

vuoden aikana, ei kuitenkaan enempää kuin 10 prosenttiyksikköä ilman palkansaajan 

suostumusta. Satunnaisista suorituksista ennakonpidätys toimitetaan lisäprosentin mu-

kaisena, jos niitä ei lisätä muihin suorituksiin EPA 1:7 perusteella. Vastaavasti maksu-

suoritus voidaan kohdistaa saman kalenterivuoden aiemmin maksettuihin määriin ja 

niiden perustana oleviin kausiin ja laskea ennakonpidätys kokonaismäärän ja jo toimite-

tun pidätysmäärän erotuksen perusteella EPA 1:4 perusteella.  

 

                                              

 

3 Myös yksityiselle elinkeinoharjoittajalle maksettavasta toimeksiantosopimukseen perustuvasta palkkiosta tai 
työkorvauksesta on toimitettava 60 % ennakonpidätys, jos tätä ei ole merkitty ennakonpidätysrekisteriin eikä tämä 
toimita verokorttia. (Syvänperä & Turunen 2011, 49.) Toimeksiantosopimusta on käsitelty tarkemmin luvussa 
3.1.3 Työnantajan sosiaaliturvamaksu.  
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Veropäivät ja ennakonpidätyksen laskenta 

Palkanlaskija toimittaa ennakonpidätyksen vuotuisen 364 veropäivän mukaan käytettä-

essä palkkakausikohtaista laskentaa. Palkkakauden pituuden perusteella veropäivät jae-

taan päiväkohtaisesti ja suhteellisesti niin, että kuukaudessa on aina 30,33 veropäivää ja 

puolessa kuukaudessa 15,16 veropäivää. Kahdessa viikossa ja tätä lyhyemmissä jaksois-

sa on todellisten päivien mukainen määrä veropäiviä. (Verohallinto 2014a.) Veropäiviä 

sovelletaan vastaavasti vain osan kuukautta käytössä olleen luontoisedun laskennassa, 

jos edun arvo määräytyy esimerkiksi kuukausiperusteella (Verohallinto 2013b). Vero-

päivien sijasta laskennassa voidaan kuitenkin käyttää myös todellisia kalenteripäiviä tai 

todellisia palkallisia päiviä työehtosopimuksen tätä edellyttäessä. Palkanlaskentaohjel-

mistossa saattaa olla käytössä ns. ”vuositulonjakaja”, joka yleensä on 12. Palkansaajan 

veropäivien lukumäärä ei saa ylittää työsuhteen veropäivien lukumäärää, jotta ennakon-

pidätystä ei perittäisi palkansaajalta liian vähän. Veropäiviä käytettäessä ennakonpidätys 

tehdään kausikohtaisena, joka soveltuu lähinnä manuaaliseen laskentaan. Tällöin aiem-

min tehdyt ennakonpidätykset eivät vaikuta ennakonpidätyksen määrään. (Syvänperä & 

Turunen 2011, 43.) EPA 7:38 mukaan ennakonpidätyksen laskennassa jätetään täysien 

senttien yli menevä osa lukuun ottamatta. 

 

Kumulatiivinen veropäivien mukainen ennakonpidätys 

Kumulatiivista veropäivien mukaista ennakonpidätyslaskentaa käytetään lähinnä palk-

kahallinnon tietokonesovelluksissa. Kumulatiivinen ennakonpidätys tehdään käsittelys-

sä olevan ja palkanmaksuvuoden aiempien palkanmaksukausien palkkojen perusteella 

huomioiden myös aiemmin maksetut suoritukset ja niistä tehdyt ennakonpidätykset. 

Kumulatiivinen laskenta on tarkempaa ja huomioi paremmin palkkojen vaihtelun las-

kennassa. Kumulatiivinen tuloraja lasketaan 364 veropäivän mukaan. (Syvänperä & 

Turunen 2011, 44.) EPA1:5 perusteella kumulatiivinen ennakonpidätys lasketaan seu-

raavasti: Lisätään maksettava määrä aikaisemmin samana verovuonna verokortin voi-

maantulon tai ennakonpidätysvelvollisuuden alkamisen jälkeen maksamien suoritusten 

yhteismäärään ja verrataan sitä näiden maksukausien veropäivien mukaiseen kumulatii-

viseen tulorajaan. Ajalle lasketaan ennakonpidätys perus- ja lisäprosentin mukaan. Tästä 

summasta vähennetään aikaisemmin toimitettu ennakonpidätys, jolloin erotus on palk-

kakaudelta toimitettava ennakonpidätys. Edellä mainittu kumulatiivinen laskenta voi 

johtaa siihen, että ennakonpidätys toimitetaan negatiivisena ja työnantajan on palautet-
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tava liikaa tehtyä ennakonpidätystä työntekijälle edellyttäen, että oikaisu voidaan tehdä 

vielä saman vuoden ennakonpidätyksen tilityksessä. Jos oikaisua ei voida tehdä näin, on 

palkansaajan ennakonpidätys tehtävä 0 euron määräisenä. Ennakonpidätystä ei tule 

palauttaa muuten kuin palkanmaksun yhteydessä. (Verohallinto 2014a.)  

 

Lomapalkkojen ennakonpidätys 

EPA 1:8.3 perusteella lomanpituuden mukaan määräytyvät korvaukset kuten lomaraha, 

lomaltapaluuraha ja ennen lomaa maksettava lomapalkka otetaan kumulatiivisessa en-

nakonpidätyksen laskennassa huomioon kuten muu tulo eikä ennakonpidätystä näin 

erikseen tehdä perusprosentin mukaisena. Sen sijaan EPA1:8.2 perusteella päätoimesta 

maksettavasta lomanpituuden mukaan määräytyvästä ennakkoon maksettavasta kor-

vauksesta ennakonpidätys toimitetaan päätoimen verokorttiin merkityn perusprosentin 

tai vastaavan verokortista ilmenevän prosentin mukaisena. Edellä mainituilla tavoilla 

huolehditaan siitä, että palkansaaja saisi tavanomaisen nettopalkan käyttöönsä myös 

silloin, kun palkka jakaantuu epätasaisesti eri kuukausille. Menettely vaikuttaa ennakon-

pidätykseen niiden verokorttien kohdalla, joissa ennakonpidätys tehdään perus- ja lisä-

prosenttien mukaan, ei kuitenkaan portaikkoverokortin kohdalla. Tavallisen verokortin 

kohdalla loma-ajan palkkojen ennakonpidätys lasketaan käyttäen todellisia veropäiviä, 

kun palkka sisältää lomapalkkaa, näin tehdään myös lomaa seuraavan palkan yhteydes-

sä. Jos käytetään niin sanottua kausilaskentaan, pidätys ennakkoon maksetusta loma-

ajan palkasta tehdään puolestaan kokonaan perusprosentin mukaisena. Vaikka loma-

palkkojen ennakonpidätys voidaankin tehdä perusprosentin suuruisena, näin ei tule 

kuitenkaan toimia työsuhteen päättymiseen liittyvää lomakorvausta maksettaessa, ellei 

lomaa nimenomaan pidetä työsuhteen päättyessä. (Verohallinto 2009.) 

 

Työohjeeseen 

Uudelle palkanlaskijalle merkityksellistä on ymmärtää erityisesti kumulatiivinen palkka-

kausikohtainen ennakonpidätys ja veropäivämenettely. Usein ihmetystä herättää en-

simmäisellä kerralla esimerkiksi se, kun palkansaaja saa kumulatiivisesta laskennasta 

johtuen palkkakaudella bruttopalkkaa enemmän nettopalkkaa. Laskentatapoja onkin 

hyvä eritellä työohjeeseen, jotta palkanlaskija ymmärtää, miten laskentajärjestelmä toi-

mittaa ennakonpidätyksen, ja pystyy tarvittaessa tarkistamaan, että tämä tapahtuu oi-

kein. Esimerkiksi kumulatiivisesta ohjeesta ei kuitenkaan pystytä tekemään aukotonta, 
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koska Verohallinnoltakin (2012) löytyy asiasta hieman ristiriitaista tietoa esimerkistä, 

jossa helmikuussa kumulatiivisien veropäivien määräksi on laskettu 29 päivää ja maalis-

kuussa 31 päivää. Ohjeistus voi olla vanhentunut tai veropäivien laskenta voi olla ym-

märretty väärin, kun veropäivien määrä on kuitenkin aina 30,33 kuukaudessa. 

 

Lomapalkkojen erityiskäsittely vuosilomalaskennassa on vähäisempää kuin aiemmin, 

johtuen ATK-laskennan ja vuositulorajojen yleisyydestä verrattuna tavalliseen kausi-

kohtaiseen ennakonpidätyksen laskentaan. Siitä huolimatta aloittavan palkanlaskijan on 

syytä ymmärtää menettelytapa, koska palkansaaja saattaa aiemmasta kokemuksestaan 

johtuen odottaa ennakonpidätysmenettelyn olevan tietynlainen ja pyytää selvitystä tästä 

johtuen ennakonpidätystavasta. 

 

Edellä mainitut asiat huomioiden työohjeessa on pyritty käsittelemään sopivan katta-

vasti ja esittelevästi ennakonpidätyksen laskentaa, huomioiden kuitenkin sen, että las-

kennan tekee yleensä laskentajärjestelmä (liite, 22–23).    

 

 Työnantajan sosiaaliturvamaksu  

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain (STML 366/1963) 1–3 §:n mukaan 

työnantajan on suoritettava sairausvakuutuslain mukaista työnantajan sosiaaliturvamak-

sua, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu. Sosiaaliturva-

maksua ei makseta siltä tai sitä edeltäviltä kalenterikuukausilta, jolloin työntekijä täyttää 

16 vuotta eikä sen jälkeisiltä kalenterikuukausilta, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta. 

Vuonna 2014 sosiaaliturvamaksua maksetaan 2,14 % sen alaisista maksetuista palkoista. 

(Verohallinto 2013e.) Sosiaaliturvamaksua ei makseta kuitenkaan kaikista palkkaeristä, 

joista toimitetaan ennakonpidätys. Sosiaaliturvamaksun maksupohjaa määriteltäessä 

onkin pyritty huomioimaan ne erät, joista määritellään sairauspäivärahaetuuksia. Niin 

ikään, kun kyse on toimeksiantosuhteen4 perusteella maksettavasta palkkiosta, josta 

                                              

 

4 Toimeksiantosuhteeseen perustuvia palkkioita ovat ainakin tilintarkastuspalkkiot, yrittäjän työkorvaus ja ulko-
puolisille esitelmöijälle maksetut palkkiot, joista ei tarvitse maksaa ennakonpidätystä saajan kuuluessa ennakonpi-
dätysrekisteriin. Toimeksiantosuhteen tunnusmerkkinä on tavanomaisesti vahva riippumattomuus toimeksianta-
jasta. Toimeksiantajalla ei tavanomaisesti ole työnjohto-oikeutta tai työnantajavelvoitteita työnsuorittajaa kohtaan. 
Toimeksiannon oikeudellista muotoa on tulkittava tapauskohtaisesti. (Syvänperä & Turunen 2011, 34–35.) Sten-
backan ja Söderströmin (2009, 72) mukaan esimerkiksi urheilutuomari ei ole työnjohdon alaisessa työsuhteessa.  
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tehdään ennakonpidätys, sosiaaliturvamaksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa (Syvänperä 

& Turunen 2011, 34; 146–147.) Sosiaaliturvamaksu on maksettava Verohallinnolle 

STML 5 § 1 mom.:n perusteella ennakonpidätyksen maksamisen yhteydessä. 

 

Sosiaaliturvamaksua maksetaan STML 4 §:n perusteella ennakonpidätyksen alaisesta 

palkasta, palkkiosta ja korvauksesta ja työsuhteessa saaduista palvelurahoista. Ulko-

maantyötilanteiden sosiaaliturvamaksua on käsitelty tarkemmin luvussa 3.5 Palkanlas-

kenta kansainvälisissä työtilanteissa.  

 

Sosiaaliturvamaksun alaisena palkkana ei pidetä SVL 11:2.4 mukaisia eriä kuten 

 

 henkilökuntaetua 

 korkoetua työsuhteeseen perustuvissa lainoissa 

 oikeutta merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää alempaan hintaan edun ol-

lessa henkilöstön enemmistön käytettävissä 

 työsuhdeoption käyttämisestä syntyvää etua 

 yhtiön osakkeen arvon muutokseen perustuvaa maksusuoritusta 

 yhtiön tai sen taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön arvopaperipörssissä 

noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksena, näihin verrattava oleva tai näiden sijas-

ta rahana annettava palkkio, jonka arvo riippuu kyseisten osakkeiden arvon kehityk-

sestä palkkion lupaamisen jälkeisenä vähintään vuoden mittaisena aikana 

 odotusajan palkkaa 

 korvausta tai vahingonkorvausta, joka liittyy työsopimuksen päättämiseen 

 työsuhteeseen perustumattomia luento- ja esitelmäpalkkiota, kokouspalkkiota ja 

hallintoelimen jäsenyydestä annettuja palkkiota, joista ei tarvitse maksaa työntekijän 

eläkemaksua 

 yhtiökokouksen päätöksen perusteella voitonjakona tai käteisenä voittopalkkiona 

koko henkilöstölle maksettavaa erää, kun sillä ei korvata työehtosopimuksen tai työ-

sopimuksen edellyttämää palkkausjärjestelmää. 
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Työohjeeseen 

Sosiaaliturvamaksun kohdalla on olennaista tietää sen linkittyminen ennakkoperintään 

ja työntekijän päivärahamaksuun. Palkanlaskijan ei välttämättä tarvitse käsitellä sosiaali-

turvamaksua palkanlaskennassa, mutta palkanlaskennan raportoinnin on toimittava 

niin, että sosiaaliturvamaksun peruste tulee selvitettyä kausiveroilmoitukselle ja toisaalta 

vuosi-ilmoituksille. Siksi on ymmärrettävä, mitä palkanosia on palkanlaskennassa käsi-

teltävä erikseen omilla palkkalajeillaan. (Liite, 23.) Muuten sosiaaliturvamaksun alaisia 

eriä on käsitelty työohjeessa palkanvähennysten koontitaulukossa (liite, 19, taulukko 8). 

 

3.2 Työeläkemaksut 

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijän eläkelain (TyEL 395/2006) mukai-

sen eläketurvan työntekijöilleen lain 1:1.2 perusteella. Työntekijältä peritään työeläke-

maksua, jonka peruste tarkistetaan palkanlaskentaan aina vuoden vaihteessa. Kertyneet 

työeläkemaksutiedot toimitetaan vuosi-ilmoituksella verottajalle. Työeläkemaksu toimi-

tetaan, jos työntekijä on palkanmaksuhetkellä täyttänyt 18 vuotta riippumatta ansainta-

hetken työeläkemaksuvelvollisuudesta. (Syvänperä & Turunen 2011, 55; 151.)  

 

TyEL 2:4.2-4 perusteella eläketurvaa ei tarvitse kuitenkaan kustantaa ja järjestää 

 

 ennen seuraavaa kalenterikuukautta, jona työntekijä täyttää 18 vuotta 

 sen kalenterikuukauden jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 vuotta 

 työntekijän kuuluessa muun työeläkelain piiriin5 

 työntekijälle maksettavien kalenterikuukauden palkkojen ollessa alle 41,89 euroa 

 kun työntekijään ei sovelleta Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perusase-

tuksen tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräys-

ten perusteella. 

                                              

 

5 Yrittäjiä koskee yrittäjän eläkelaki, jonka piiriin kuuluvat henkilöt tekevät ansiotyötä olematta työsuhteessa. 
Tällaisia ovat vastuunalainen yhtiömies ja osakas, joka on henkilökohtaisessa vastuussa yhteisön tai yhtymän 
velvoitteista ja sitoumuksista, sekä osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas, jolla hallitsee yksin yli 
30 prosenttia tai perheenjäsentensä kanssa vähintään puolta yhtiön osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä. Yrittäjän eläkelaki ei koske yrittäjää, johon ei sovelleta Suomen lainsäädäntöä eikä ansiotyötä, jonka 
perusteella yrittäjä on vakuutettu muussa eläkelaissa. (Yrittäjän eläkelaki 1272/2006, 2:3–4)  
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Edellä mainittu työntekijä- ja kalenterikuukausikohtainen palkkaraja on kuitenkin 56,55 

euroa vuonna 2014 (Eläketurvakeskus 2013). Työntekijän eläkelaki koskee myös sen 

1:5.1 perusteella sellaista ulkomailla työskentelevää työntekijää, johon sovelletaan Suo-

men lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen so-

vellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten perusteella, jos lain soveltamisalaan 

kuulumisen edellytykset muutoin täyttyvät.  

 

Suomalaisen työnantajan lähettäessä työntekijän maahan, jossa ei sovelleta EU:n sosiaa-

liturvan perusasetusta eikä sosiaaliturvasopimusta, on työntekijä TyEL 1:5.2 perusteella 

eläkevakuutettava, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

 

 Työntekijä työskentelee lähettävän suomalaisen työnantajan samaan taloudelliseen 

kokonaisuuteen kuuluvan yrityksen palveluksessa.  

 Työntekijän työsuhde lähettäneeseen yritykseen jatkuu ulkomailla työskentelyn ajan. 

 Työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen ulkomaille työ-

hön lähtiessään. 

 

Eläketurva on järjestettävä TyEL 2:7 perusteella myös johtavassa asemassa olevalle 

kuten työntekijälle, kun yrittäjän eläkelain edellytykset eivät täyty. Eläketurva on järjes-

tettävä vastaavasti TyEL 2:8 perusteella luottamustehtävää tekevälle henkilölle, jolloin 

luottamustehtävästä maksettu palkkio on työeläkemaksun perusteena.  

 
Työnantaja järjestää TyEL 10:142 perusteella vakuutuksen valitsemastaan työeläkeva-

kuutusyhtiöstä viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana. Vakuutuksen 

tekohetkellä päätetään, ilmoitetaanko työntekijöiden ansiotiedot kuukausittain vai vuo-

si-ilmoituksella. Vuosi-ilmoitus annetaan seuraavan vuoden tammikuun loppuun men-

nessä ja kuukausi-ilmoitus seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Työeläkemak-

sut suoritetaan niin ikään kuukausi-ilmoituksen perusteella 20. päivään mennessä tai 

arvioituina ennakkomaksuina. (Syvänperä & Turunen 2011, 149–150.) Työnantajan on 

TyEL 10:144 mukaan ilmoitettava työeläkevakuutusyhtiölle vakuutussopimuksen mu-

kaisessa määräajassa myös tunnistetietonsa, työeläkelain piiriin kuuluvien työnteki-

jöidensä nimet, henkilötunnukset ja palkkatiedot. TyEL 10:151 perusteella työnantajalla 
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on oikeus saada päätös siitä, onko työntekijälle maksettava palkka tai vastike sellaista 

työansiota, jonka perusteella työeläketurva on järjestettävä.  

 
18–52-vuotiaalta työntekijältä pidätettävä eläkemaksu on 5,55 % vuonna 2014. Vastaa-

vasti 53 vuotiaan työntekijän työeläkemaksu on 7,05 %. Keskimääräinen työnantajan 

työeläkemaksu vuonna 2013 oli 17,75 % (Verohallinto 2013f.)  Työeläkeyhtiö määrittää 

työeläkemaksun, jolloin työnantajan osuus vaihtelee työeläkeyhtiöittäin. Työnantajan 

eläkeyhtiölle tilittämä maksu, joka esimerkiksi Ilmarisella on yhteensä 24,6 % vuonna 

2014, sisältää myös työntekijän osuuden työeläkemaksusta. Syvänperän ja Turusen 

(2011, 153) mukaan työeläkemaksua ei tarvitse toimittaa kohtuullisesta ja tavanomaises-

ta henkilökuntaedusta, irtisanomiseen liittyvästä korvauksesta lukuun ottamatta irtisa-

nomisajan palkkaa, verovapaista kustannusten korvauksista, tavanomaisesta merkkipäi-

välahjasta, odotusajan palkasta, osingoista, voitto-osuuksista tai vahingonkorvauksista. 

 

TyEL 10:154 perusteella ilmeisen virheen vuoksi pidättämättä jäänyt työntekijän työ-

eläkevakuutusmaksu voidaan pidättää tapahtumaa seuraavien kahden palkanmaksun 

yhteydessä tai, jos rahapalkka ei tähän riitä, vuoden kuluessa seuraavien palkanmaksu-

jen yhteydessä. Työnantajan ilmoitettua eläkelaitokselle alle 41,89 euron kuukausiansioi-

ta kertyy näistä TyEL 10:160 perusteella eläkettä, ellei niitä palauteta hakemuksesta, 

jolloin työnantajan on palautettava myös perimänsä työntekijän osuus.  

 

Työohjeeseen 

Työeläkelain kanssa on oltava varovainen sen suhteen, että se sisältää myös vanhenevaa 

tietoa esimerkiksi euromääräisten rajasummien suhteen. Toisaalta yli 200-pykäläistä 

työeläkelakia ei voida suositella muutenkaan aloittavalle palkanlaskijalle tietolähteeksi, 

sillä palkanlaskijalle helpompi ja varmempi tietolähde on eläkevakuutusyhtiö. Palkan-

laskijan on hyvä tunnistaa palkkaerät, joilta eläkevakuutusmaksu määräytyy (liite, 19, 

taulukko 8). Ilmoitusajankohdat ovat olleet ainakin vielä keväällä 2013 ajankohtaista 

tietoa, joten ne on hyvä sisällyttää palkanlaskennan aikatauluihin (liite, 2). Muuten työ-

eläkemaksu on esitelty lyhyesti muiden sosiaalivakuutuksien yhteydessä (liite, 24).   
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3.3 Työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut 

Ryhmähenkivakuutus ja työttömyysvakuutus ovat tapaturmavakuutuksen liitännäisiä ja 

niiden maksuvelvollisuus määräytyy pitkälti tapaturmavakuutuksen perusteella. Vakuu-

tukset on aiemmin otettu yhdestä työnantajan valitsemasta vakuutusyhtiöstä ja laskutet-

tu yhtä aikaa. Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut koskevat vain työnantajaa. 

(Syvänperä & Turunen 2011, 154–159.) Tapaturmavakuutuslain (TapVL 608/1948) 

1:1–2 perusteella tapaturmavakuutus koskee työntekijää ja johtavassa asemassa olevaa 

henkilöä, joka ei yksin, yhdessä perheenjäsentensä tai lähinnä samaan talouteen kuulu-

van kanssa hallitse yli puolta yhteisön osakepääomasta tai määräämisvallasta.  

 

Ulkomaille lähetetyn työntekijän tai siellä palvelukseen otetun suomalaisen työntekijän 

palkasta on maksettava tapaturmavakuutusmaksu, jolloin palkkana on pidettävä vastaa-

vasta työstä Suomessa maksettavana olevaa palkkaa TapVL 1:1a ja 3:35b.5 perusteella. 

TapVL 7:57 perusteella suomalainen yritys voi järjestää tapaturmavakuutuksen myös 

konserniyhtiöön tai vastaavassa asemassa olevan yhtiön palvelukseen lähetetylle suoma-

laiselle työntekijälle tai vastaavassa yrityksessä palvelukseen otetulle työntekijälle, joka 

palvelukseen otettaessa kuuluu Suomen sosiaaliturvalain alaisuuteen. Työntekijän työs-

kenneltyä yli kaksi vuotta ulkomailla ja työnantajan osoittaessa, ettei oleskelu ole enää 

tilapäistä, voi maksuvapautusta hakea vakuutusyhtiöstä TapVL 3:34 perusteella.  

 

Tapaturmavakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa työn vaarallisuus ja työntekijän saama 

palkka. (Syvänperä & Turunen 2011, 155.) TapVL 1:1 mukaan työntekijälle tai toimi-

henkilölle, tämän perheelle maksetaan korvausta työtapaturmasta tai ammattitaudista 

tapaturmavakuutuksen perusteella. TapVL 3:35.1 perusteella vakuutusyhtiöltä on saata-

va vakuutusmaksujen laskuperusteet yksiselitteisine kaavoineen ja maksuperusteet me-

nettelytapoineen, joista ilmenee, miten vakuutusmaksut määrätään. Tapaturmavakuu-

tusmaksua peritään TapVL 3:35b.1 perusteella työansioista kuten palkasta, tulospalkki-

osta tai muusta vastikkeesta, joka on korvausta työstä kuten myös sairauskassan mak-

samasta päivärahasta, jota maksetaan sovitun palkan sijasta, tai muusta päivärahasta, 

jota työntekijä saa työehtojen mukaisen palkan sijasta.  

 

Vakuutuksen alaiseksi ei katsota TapVL 3:35b.2 perusteella mm.  



  

 
 54    

 

 työnantajalta saatua henkilökuntaetua 

 korkoetua työsuhteen perusteella saadusta lainasta 

 henkilöstön enemmistön käytössä olevaa etua työsuhteeseen perustuvasta oikeudes-

ta merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää hintaa alempaan hintaan 

 työsuhdeoption käyttämisestä syntyvää etua  

 työsuhteeseen perustuvaa suoritusta, joka määräytyy yhtiön osakkeen arvon muu-

toksen perusteella 

 työnantajayhtiön, sen konserniyhtiön tai vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään 

kuuluvan yhtiön arvopaperipörssissä noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksena tai 

vastaavalla tavalla annettua palkkiota tai vastaavana rahana annettua etua, jonka ar-

vo riippuu palkkion lupaamisesta seuraavan vähintään vuoden mittaisen aikana ta-

pahtuvasta kyseisten osakkeiden arvon kehityksestä. 

 kustannusten korvausta 

 odotusajan palkkaa, työsopimuksen päättämisestä maksettavaa korvausta tai muuta 

vahingonkorvausta 

 työntekijälle yhtiökokouksen päätöksen perusteella maksettavaa voitonjakoa tai sel-

laista voittopalkkiota, joka maksetaan rahana koko henkilöstölle ja jolla ei pyritä 

korvaamaan työehtojen mukaista palkkausjärjestelmää erinäisin ehdoin  

 yhtiön osakkaan nostamaa voitto-osuutta tai osinkoa. 

 

Työnantajan pitää TapVL 3:37.1 perusteella ilmoittaa vakuutusyhtiölle vuosittain vält-

tämättömät tiedot toimialastaan, teettämänsä työmäärä, maksamansa palkat työlaaduit-

tain, yrityksen omistussuhteista ja ennakoivasta työturvallisuustyöstä. Työnantajan tulee 

antaa vuosittain palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle. Palkkailmoitus perustuu 

työeläkelainsäädännön mukaiseen ilmoitukseen. (Saarinen 2013, 2.3, 17–18.) 

 

Ryhmähenkivakuutus 

Ryhmähenkivakuutus perustuu yleensä työehtosopimukseen ja työntekijät vakuutetaan 

sillä kuoleman varalta, jolloin edunsaajina ovat puoliso ja lapset.  Ryhmähenkivakuutus 

on voimassa myös vapaa-aikana. Tapaturmavakuutusyhtiö laskee vakuutusmaksut 
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yleensä kalenterivuoden arvioidun palkkasumman perusteella ja maksu tasataan toteu-

tuneiden palkkojen perusteella. (Syvänperä & Turunen 2011, 159.)  

 

Työttömyysvakuutusmaksu 

Tapaturmavakuutuslaitokset hoitavat työttömyysvakuutusmaksujen perintää, valvontaa 

ja neuvontaa työttömyysvakuutusrahaston puolesta vuoden 2015 loppuun asti. Vuodes-

ta 2013 lähtien työttömyysvakuutusrahasto, TVR, on hoitanut ohjeistamisen ohella 

myös uusien työttömyysvakuuttajien työttömyysvakuutusten perinnät, valvonnat ja 

neuvonnat. Vuoden 2016 alusta lukien kaikki työttömyysvakuutusasiat hoidetaan suo-

raan työttömyysvakuutusrahaston kanssa. Työttömyysvakuutusrahastolle tehtävät il-

moitukset voi hoitaa esimerkiksi rahaston sähköisessä asiointipalvelussa. (Halla 2012.) 

 

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (LTeR 555/1998) 1:2.1 ja 4:12.1 pe-

rusteella työnantajan on suoritettava työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutus-

maksua, jos työnantaja on tapaturmavakuutuslain perusteella velvollinen vakuuttamaan 

työntekijänsä. LTeR 4:12.3 perusteella työttömyysvakuutusmaksua ei tarvitse kuiten-

kaan suorittaa mm. henkilöyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen, päätoimensa vuoksi 

yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutusvelvollisen tai 

työttömyysturvaetuuksiin oikeudettomien alle 17-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden 

palkoista. Alle 17- ja vähintään 65-vuotiaiden palkkojen työttömyysvakuutusmaksutto-

muus perustuu työttömyysturvalakiin (1290/2002), jonka 3:1.1 perusteella työttö-

myysetuutta ei myönnetä tämän ikäisille työnhakijoille. LTeR 4:14.1 perusteella työttö-

myysvakuutusmaksu porrastetaan yrityksen maksaman palkkasumman mukaan. LTeR 

6:18.1 perusteella palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2014 onkin 0,5 % 

palkasta ja työnantajan maksu 0,75 % maksetusta palkkasummasta 1 990 500 euroon 

asti ja tämän ylittävältä osalta 2,95 %. Työttömyysvakuutusrahaston (TVR 2012b, 1) 

mukaan palkkasummassa ei tällöin huomioida osaomistajille6 maksettavia palkkoja. 

                                              

 

6 Osaomistaja on henkilö, joka työskentelee yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään tai perheenjäsentensä 
kanssa yhdessä on vähintään 50 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta. Osaomistajana 
pidetään myös henkilöä, joka työskentelee johtavassa asemassa toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä tai vastaa-
vassa asemassa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 % tai hänellä ja perheenjäsenillä 
on yhteensä vähintään 30 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta. Perheenjäseniksi laske-
taan puoliso ja samassa taloudessa asuvat: vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja lapsenlapset. Osaomistajuus 
voidaan määritellä myös välillisen omistuksen kautta. (TVR 2012b, 5)   
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LTeR 6:18.2 perusteella yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmak-

sua suoritetaankin 0,19 % palkasta ja vastaava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 

on 0,75 % palkasta vuonna 2014.  LTeR 7:21c.1 perusteella työttömyysvakuutusmak-

suprosentit säädetään kalenterivuodeksi kerrallaan. Palkansaajan työttömyysvakuutus-

maksun perusteena on LTeR 6:19.1 mukaan työ- tai virkasuhteessa saatu palkka, tulos-

palkkio tai muu vastike, joka on korvaus työstä sekä siihen liittyvät yleisöltä saatavat 

palvelurahat ja sairauskassan maksama palkansijasta maksettava päiväraha.  

 

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena ei pidetä LTeR 6:19.2 perusteella kuitenkaan 

esimerkiksi henkilökuntaetua, työsuhteeseen perustuvasta lainasta saatavaa korkoetua, 

odotusajan palkkaa, työsuhteen päättämiseen liittyvää vahingonkorvausta tai muuta 

korvausta, yhtiön osakkaan voitto-osuutta tai osinkoa eikä 

 

 työsuhteeseen perustuvasta ja henkilöstön enemmistöä koskevasta oikeudesta mer-

kitä käypää alempaan hintaan yhteisön osakkeita tai osuuksia, tuloverolain 66 §:ssä 

tarkoitettua, työsuhdeoption käyttämisestä syntyvää etua tai sellaista työsuhteeseen 

perustuvaa yhtiön osakkeen arvon muutoksen perusteella määräytyvää etua 

 työnantajayhtiön, samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai vastaavaan taloudelliseen 

yhteenliittymään kuuluvan yhtiön viranomaisen valvonnan alaisessa arvopaperi-

pörssissä noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla 

annettua palkkiota tai näiden sijasta annettua rahaa, kun edun arvo riippuu osakkei-

den arvonkehityksestä vähintään vuoden mittaisena aikana palkkion lupaamisesta 

 yhtiökokouksen päätöksen perusteella voitonjakona tai voittopalkkiona työntekijälle 

maksettavia eriä, kun voittopalkkio maksetaan koko henkilöstölle eikä sillä korvata 

työehdoissa sovittua palkkausjärjestelmää ja ne ovat henkilöstörahastolain 1:2 toisen 

ja kolmannen kohdan mukaiset7 ja yhtiön vapaa pääoma on suurempi kuin jaetta-

vien osinkojen ja voittopalkkioiden yhteismäärät. 

                                              

 

7 Henkilöstörahastolain (934/2010) 1:2 toinen ja kolmas kohta määrittelevät henkilöstörahastoeräksi rahasuori-
tuksen, ”jonka enimmäismäärä määräytyy yhdenmukaisten periaatteiden mukaan sekä sellaisen kaikkia rahastoon 
kuuluvia jäseniä koskevan tulos- tai voittopalkkiojärjestelmän mukaan, joka on otettu käyttöön henkilöstörahas-
ton piiriin kuuluvissa yrityksissä ja tulosyksiköissä” ja se lisäosaksi rahasuorituksen, ”josta kukin henkilöstörahas-
ton piiriin kuuluva yritys tai tulosyksikkö voi päättää erikseen ja joka koskee päätöksen tehneessä yrityksessä tai 
tulosyksikössä määrättyä osaa koko henkilöstöstä ja jonka enimmäismäärä voi olla vuodessa enintään lisäosaa 
saavien jäsenten kuukauden palkkasumma tai kunkin jäsenen kuukauden palkka.” 
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Työttömyysvakuutusmaksu perustuukin samaan palkkasummaan kuin tapaturmavakuu-

tusmaksu eikä TVR:n (2012 b, 1-6) mukaan maksuvelvollisuus koske myöskään rojalte-

ja, tekijänoikeuskorvauksia tai korvauksia työsuhdekeksinnöistä. Työnantajan on LTeR 

7:20.1 perusteella pidätettävä työntekijän työttömyysvakuutusmaksu palkansaajalta jo-

kaisen palkanmaksun yhteydessä. Ilmeisen virheen vuoksi pidättämättä jäänyt maksu 

saadaan LTeR 7:20.2–3 perusteella pidättää seuraavaan kahden palkanmaksun yhtey-

dessä tai seuraavien palkanmaksujen yhteydessä kahden vuoden kuluessa, jos pidättä-

miseen ei muuten ole riittävää rahapalkkaa. Työnantajan maksaessa palkan kokonaan 

luontoisetuina, vastaa työnantaja työttömyysvakuutusmaksusta (TVR 2012a). Aiheet-

tomasti pidätetty työttömyysvakuutusmaksu on palautettava palkansaajan vaatimukses-

ta LTeR 7:20.4 perusteella, jos vaatimus on tehty kahden vuoden kuluessa pidätyksestä. 

Työnantaja vastaa palkansaajan ja oman työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta 

työttömyysvakuutusrahastolle, joka määrää ja perii työttömyysvakuutusmaksut LTeR 

7:21 perusteella.  

 

LTeR 21a.1 mukaan työttömyysvakuutusrahasto määrää työttömyysvakuutusmaksun 

ennakon kuluvan ja edellisten vuosien työttömyysvakuutusmaksujen perusteella olevien 

palkkasummien ja saatujen palkkatietojen perusteella. Työttömyysvakuutusrahasto lä-

hettää osalle työnantajista ennakon määräämistä koskevan ilmoituksen. Työnantaja voi 

tarvittaessa ilmoittaa korjaustiedot esitettyihin palkkasummiin. Ennakkoa koskeva pää-

tös maksulomakkeineen postitetaan työnantajalle vastaavasti marras-joulukuussa. Työt-

tömyysvakuutusmaksuennakoiden eräpäivät ajoittuvat tammi-, maalis-, touko- ja syys-

kuun ensimmäiselle päivälle. Työnantajilla, joiden työttömyysvakuutusmaksuennakko 

on määrätty pienemmän prosentin mukaan, ennakkomaksuja on kuitenkin vain kaksi, 

tammi- ja toukokuussa. Työnantaja voi hakea ennakon alentamista vakuutusvuoden 

aikana, jolloin liikaa maksetun ennakon voi saada takaisin jo kalenterivuoden aikana.  

Hakemuksesta on käytävä ilmi perittävä ennakko ja sen määräytymisperusteet. Työnan-

taja voi hakea myös ennakon määräämistä tai ennakon poistamista, jonka edellytyksenä 

on, että maksulle ei ole perustetta. Ennakon tulisikin vastata mahdollisimman tarkasti 

todellista palkkasummaa, joten toiminnan muutoksista kannattaa ilmoittaa rahastolle. 

Rahasto voi myös oma-aloitteisesti muuttaa ennakkopäätöstä vakuutusvuoden aikana. 

Palkkasummailmoituslomakkeet postitetaan joulukuussa työnantajille. (TVR 2012b, 2–
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8.) Työnantajan on LTeR 7:21b.1–2 perusteella ilmoitettava työttömyysvakuutusrahas-

tolle vakuutusvuonna maksamiensa palkkojen summa vakuutusvuotta seuraavan kalen-

terivuoden tammikuun loppuun mennessä, jos palkkoja on maksettu tai rahasto pyytää 

ilmoitusta. Työttömyysvakuutusrahasto määrää työttömyysvakuutusmaksun kalenteri-

vuosittain vakuutusvuotta seuraavan lokakuun loppuun mennessä ja perii työnantajalta 

työttömyysvakuutusmaksun ja perityn ennakon välisen erotuksen tai palauttaa liikaa 

maksettua ennakkoa LTeR 7:21c.1 perusteella.  

 

Työttömyysvakuutusrahaston päätökseen työttömyysvakuutusmaksun määrästä voi 

vaatia oikaisua päätöstä seuranneen viiden vuoden kuluessa LTeR 8b:24f perusteella. 

LTeR 8b:24h perusteella myös palkansaaja voi palkanmaksua seuraavan kahden vuoden 

kuluessa tehdä kirjallisen valituksen katsoessaan työnantajan tekemän työttömyysva-

kuutusmaksun pidätyksen olleen lain vastainen. LTeR 9:26.1 mukaan työnantajan ja 

palkansaajan oikeus saada takaisin aiheettomasti suoritettu työttömyysvakuutusmaksu 

vanhentuu viiden vuoden kuluttua vastaavasta maksu- tai pidätyspäivästä, jos velan 

vanhenemista ei sitä ennen katkaista.   

 

Työohjeeseen 

Työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksujen perusteet on koottu työohjeeseen 

(liite, 19, taulukko 8). Sen lisäksi näiden käsittelyä on avattu työohjeessa. Tapaturmava-

kuutusmaksujen kohdalla on huomioitava, että ainakin laskutuspalvelualalla niiden seu-

ranta tuntuu olevan hyvin työntekijäkohtaista ja palkanlaskijan on pystyttävä tarvittaes-

sa huomioimaan tämä palkanlaskennan raportoinnissa. Muuten työttömyysvakuutus-

maksun käsittely on palkanlaskennan kannalta olennaisempaa, mikä on huomioitu työ-

ohjeessa. (Liite, 23–24.) Vuosittaiset rutiinit on huomioitu aikatauluihin (liite, 2). 

  

3.4 Muut palkasta tehtävät pidätykset 

Ulosotossa käytettävät suojaosuudet yms. kannattaa varmistaa tammikuussa. Palkansaa-

jan joutuessa veloistansa ulosottomenettelyn kohteeksi, ulosottoviranomainen toimittaa 

työnantajalle kirjallisen maksukiellon, josta käy ilmi pidätyksen laskennassa käytettävä 

suojaosuus ja ulosoton enimmäismäärät. Ulosmittauksen perusteena on ennakonpidä-

tyksen alainen palkka, josta on vähennetty työntekijän työttömyysvakuutus ja työeläke-
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maksu. Myös lomarahat, luontoisedut, provisiot ja palkkiot huomioidaan ulosmittauk-

sen perusteena toisin kuin esimerkiksi verottomat korvaukset. Ulosmittauspidätys tilite-

tään ulosottoviranomaiselle palkanmaksupäivänä. (Syvänperä & Turunen 2011, 55–57.) 

 

Työnantajan maksaessa työntekijälle palkkaennakkoa eli rahasuorituksen, jonka eräpäi-

vää aikaistetaan sopimuksella, vähennetään osuus työntekijän palkasta. Työnantajan 

tehtyä virheen palkanlaskennassa voidaan kuittaus tehdä tietyin varauksin. Virheen joh-

tuessa työntekijän tietoisesta toiminnasta vaikuttaa tämä kuittausoikeuteen. Toisaalta 

pitää huomioida myös se, kuinka pitkällä ajalla virhe on tapahtunut. Työnantajan kuit-

tausoikeus on saataviin eli esimerkiksi henkilöstöravintola- tai henkilökuntaostoihin ja -

lainoihin, vuokriin ja vahingonkorvauksiin, jotka voidaan vähentää nettopalkasta. Kuit-

taushetkellä saamisen on oltava erääntynyt ja riidaton. Työnantaja ei kuitenkaan voi 

tehdä kuitata saataviaan palkan suojaosuudesta, jos ulosottoviranomainen on toimitta-

nut palkkaerää koskevan maksukiellon. Työnantaja saa kuitata saatavansa kuitenkin 

verovapaista korvauksista. (Syvänperä & Turunen 2011, 61.) TSL 2:17.2 perusteella 

palkkaennakko lasketaan kuitenkin ensisijaisesti ulosmittauksessa olevaan suojaosaan. 

Palkasta kuitattavan osuuden on aina oltava rahamääräinen eikä palkasta voi esimerkik-

si kuitata työntekijän hallintaan jäänyttä omaisuussaatavaa. Tällaisen saatavan kohdalla 

voidaan turvautua virka-apuun. (Saarinen 2013, 1.24, 4.) 

 

Palkan ulosmittauksessa annettavassa maksukiellossa määrätään, miten ulosottoon me-

nevä määrä lasketaan, ja maksukiellon saaja velvoitetaan maksamaan määrä ulosotto-

miehelle. Maksukiellossa ilmoitetaan muiden tulopohjaan vaikuttavien tulojen ja etuuk-

sien määrä, velallisen suojaosuus sekä muut tarpeelliset tiedot. (UK (705/2007) 4:56.1.) 

 

Maksukiellosta selviää siis ulosmittauksen ja suojaosuuden8 kannalta tarpeelliset tiedot. 

Suojaosuus lasketaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus niiden päivien lukumääräl-

lä, jolta palkka maksetaan. Kalenterikuukauden suojaosuus on kuitenkin aina 30 päivää. 

(Oikeuslaitos 2014.)  UK 4:2.1 perusteella ulosmittauksen alaiseen palkkaan huomioi-

                                              

 

8  
Vuoden 2014 alusta lukien ulosotossa olevalle velalliselle jätetään suojaosuutena 22,59 euroa päivää kohti. Velalli-
selle jätetään lisäksi 8,11 euroa päivässä jokaista hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden. (Oi-
keusministeriö 2013.)   
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daan myös maksetut luontoisedut, ei kuitenkaan verottomia korvauksia eikä esimerkiksi 

korvausta kivusta tai haitasta.  Myös lomarahat, provisiot ja erilaiset palkkiot ovat 

ulosmittauksen alaista palkkatuloa. Ulosmitattava määrä lasketaan näiden mukaisista 

nettotuloista. (Oikeuslaitos 2014.) UK 4:49 perusteella määräajoin maksettavan palkan 

ulosmittaus on 2/3 osaa suojaosuuden ylittävästä maksettavana olevasta palkan osasta 

ja 1/3 maksettavan palkanosan ollessa vähintään kaksi kertaa suojaosuus. Valtioneu-

voston ulosottomenettelystä antaman asetuksen (1322/2007) 4:14 perusteella laskenta-

perusteena olevan palkan ollessa yli neljä kertaa suojaosuuden määrä, pidätetään ulos-

mittaukseen siitä yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavas-

ta palkanosasta ja 4/5 sen ylittävästä palkanosasta, jolloin palkasta ulosmitataan kuiten-

kin enintään puolet. Muusta kuin määräajoin maksettavasta palkasta on UK 4:50 perus-

teella suojaosuutta huomioimatta ulosmitattava 1/3, jos se ei todennäköisesti vuoden-

aikana muodostu keskimäärin neljä kertaa suojaosuutta suuremmaksi, jolloin ulosmit-

taus on 4/5 ylittävästä palkanosasta ja korkeintaan puolet palkasta. Jos maksetaan kor-

vausta patentista tai muusta tekijänoikeudesta, ulosottopidätys on UK 4:55 perusteella 

kuitenkin aina 1/3.  

 

Ulosottoviranomainen voi maksukiellossa kuitenkin poiketa edellisistä ja määrätä suu-

remman pidätyksen esimerkiksi elatusapuvelan kohdalla UK 4.54 perusteella ja poik-

keuksellisen suurien luontoisetujen kohdalla UK 4:46.2 perusteella. Yhtälailla ulosot-

tomiehellä on UK 4:47 perusteella mahdollisuus määrätä ulosotto toimitettavaksi arvi-

oidun palkan perusteella, jos on syytä epäillä velallisen palkkaukseen liittyvän ulosmit-

tauksen välttäminen. Maksukielto on voimassa UK 4:57 perusteella, kunnes ulosotto-

mies ilmoittaa kirjallisesti maksukiellon päättymisestä, ellei maksukieltoa ole määrätty 

määräajaksi. Palkanmaksajan tulee UK 4:58 perusteella aloittaa palkanpidätyksen toi-

mittaminen välittömästi maksukiellon saatuaan ja suorittaa määrät ulosottomiehelle 

välittömästi vähentämättä muuta erillistä korvausta kuin tilillepanomaksun. Jos maksu-

kieltoa ei noudateta, ulosottomies saa ulosmitata maksukiellon saajalta määrän, joka on 

maksamatta ulosottomiehelle UK 4:68 perusteella.  

 

Ammattiyhdistysmaksujen pidättäminen 

Lähes jokaisessa työehtosopimuksessa on sovittu ammattiyhdistyksen jäsenmaksujen 

perinnästä suoraan palkasta. Jäsenmaksun perusteena on bruttopalkka eli ennakonpidä-
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tyksenalainen palkka. (Saarinen 2013, 2.6, 1; Syvänperä & Turunen 2011, 62.)  Työnte-

kijän kuuluessa ammattiyhdistykseen, hän voi valtuuttaa työnantajan perimään sen jä-

senmaksun palkastaan toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Työnantaja tilittää täl-

löin palkan nettovähennyksenä perityn ammattiyhdistysmaksun ammattiyhdistykselle. 

(Saarinen 2013, 2.6, 1; Stenbacka & Söderström 2009, 56.) Jäsenmaksut vaihtelevat yh-

distyksittäin ja liitoittain ja ne voivat olla myös kiinteitä vuosi- tai kuukausimaksuja. 

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia ay-maksun perimisestä tai työntekijä voi huolehtia 

itse jäsenmaksunsa maksamisesta. Pidätetyn ammattiyhdistysmaksun määrä näkyy palk-

kalaskelmalla ja vuoden maksukertymässä. Ammattiliitot toimittavat työnantajalle alku-

vuodesta ammattiyhdistysmaksuja varten pidätyksen ja maksun suorittamiseen tarvitta-

vat viite- ja tiliyhteystiedot. Työnantajan on toimitettava tehdyistä maksuista myös sel-

vitys ammattiliittoon. (Syvänperä & Turunen 2011, 62.) Selvitys voi olla kerran vuodes-

sa tai useammin tehtävä. Vastaavasti työsuhteen päättyessä työnantaja tekee perintäso-

pimuksen mukaisen ilmoituksen työsuhteen päättymisestä suoraan työntekijän ammat-

tiliitolle. (Saarinen 2013, 2.6, 1–2.)  

 

Esimerkiksi Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n ja Rakennusliitto ry:n välisessä (2012, 

82–84) Lattianpäällystysalan työehtosopimuksessa ammattiyhdistysmaksujen perimi-

seen liittyen on sovittu seuraavaa: 

 

 Jäsenmaksujen perinnän perusteena on ennakkoperinnän alainen palkka. 

 Työnantaja perii ammattiyhdistysjäsenmaksut palkkakausittain Rakennusliiton päät-

tämän jäsenmaksuprosentin perusteella. 

 Kalenterikuukauden aikana perityt maksut tilitetään kuukausittain tai palkkakausit-

tain ao. kuukauden loppuun mennessä. 

 Perityt varat tilitetään erittelemättömänä yhteissummana perintäsopimuksessa mai-

nitulle tilille. 

 Työnantaja toimittaa neljännesvuosittain Rakennusliitolle jäsenkohtaisen selvityksen 

perimistään jäsenmaksuista aina vuosineljännestä seuraavan kuukauden kuluessa.  

 Jäsenkohtaisesta selvityksestä ilmenee perityt ammattiyhdistysjäsenmaksut tilikausit-

tain eriteltynä. 

 Työnantaja ilmoittaa tarvittaessa syyn perimättä jättämiseen, jos perintää ei ole suo-

ritettu, vaikka työntekijä on tehnyt perintäsopimuksen. 
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 Perintäsopimukseen ja sen irtisanomiseen käytetään Rakennusliiton painamia ja 

liiton hyväksymiä kaavakkeita.  

 Liitto ilmoittaa perintäperusteena olevan prosentin aina perintävuodeksi kerrallaan 

ja sen muuttuessa viimeistään kuukautta ennen uuden perintävuoden alkua. 

 

Työohjeeseen 

Ulosmittauspidätysmenettelyn ymmärtäminen voi olla aloittavalle palkanlaskijalle han-

kalaa. Laissa kaikki on sanottu itse asiassa toisin päin esimerkiksi ”ulosmittaamatta on 

jätettävä”. Ulosmittaus on usein puoliautomaattista palkanlaskentajärjestelmän laskiessa 

pidätyksen syötettyjen tietojen perusteella. Palkanlaskijan on kuitenkin ymmärrettävä 

se, että väärin toimitettu tai viivästynyt ulosmittaus voi koitua palkanmaksajan kustan-

nukseksi. Aloittavan palkanlaskijan työtä on pyritty helpottamaan havainnollistamalla 

asiaa (liite, 27, kuvio 11). Näin ulosmittauspidätyksen määräytyminen on helpompi si-

säistää. Suojaosuus ja muut ulosmittauksen toimitukseen liittyvät asiat taas on esitetty 

selkeästi maksukiellossa, joten niiden määräytymistä ei ole syytä tarkistella erikseen. 

Palkanlaskijan on kuitenkin aina tarkastettava maksukiellon sisältö ja sen oikeamuotoi-

suus. Esimerkiksi yrittäjän sivutoimen palkanmaksajalle saapuu toisinaan elinkeinotulon 

maksukieltoilmoitus, jolloin ulosottoviranomaista pyydetäänkin oikaisemaan maksukiel-

toa. Ulosottoviranomaiselle on myös ilmoitettava, jos palkansaajan työsuhde ei ole 

voimassa. Etenkin isoissa yrityksissä on kuitenkin syytä ensin varmistaa, onko työsuh-

teesta muuten sovittu, sillä tuleva palkansaaja on saattanut ilmoittaa alkavasta työsuh-

teesta ulosottoviranomaiselle ennen kuin tieto työsuhteesta on palkanlaskennassa. Näi-

den asioiden pohjalta ulosottomenettelystä on työohjeessa laaja ohje. (Liite, 26–27.) 

Muuten työntekijän palkasta vähennettävät nettomääräiset pidätykset ovat periaatteil-

taan yksinkertaisia eikä niitä sinänsä ole syytä avata tarkemmin. Ammattiyhdistysmak-

sua ja työnantajan kuittausoikeutta onkin esitelty työohjeessa lyhyesti. (Liite, 28.)   

 

3.5 Palkanlaskenta kansainvälisissä työtilanteissa 

Jos työntekijä lähetetään ulkomaille, hänen verotuksensa säilyy aluksi normaalisti Suo-

messa. Suomesta ulkomaille lähetetyn työntekijän tai ulkomailla palvelukseen otetun 

suomalaisen työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuihin sovelletaan TyEL 

4:72 ja LTeR 6:19.4 perusteella vakuutuspalkkaa, jona pidetään palkkaa, jota olisi mak-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060395?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6el%C3%A4ke%20laki#a395-2006
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settava vastaavasta työstä Suomessa. Myös työnantajan sosiaaliturvamaksu maksetaan 

vakuutuspalkan perusteella. Työnteon ulkomailla kestäessä yli 183 päivää kalenterivuo-

dessa verotusoikeus siirtyy yleensä vieraalle valtiolle. Työnantajan on annettava verotta-

jalle asiasta ilmoitus kuukauden kuluessa siitä, kun pidätys jätetään ensimmäisen kerran 

tekemättä. Kausiveroilmoituksessa ja vuosi-ilmoituksessa on kohta kuuden kuukauden 

säännön mukaisille suorituksille. (Syvänperä & Turunen 163165.) Ilmoitus annetaan 

Verohallinnon (d) lomakkeella 5053. Vakuutuspalkka toimii myös työntekijän sairaus-

vakuutusmaksun perusteena, kun suomalainen työntekijä ei ole enää Suomessa vero-

velvollinen, sillä Suomen sosiaaliturvan piirissä olevasta työntekijästä maksetaan kaikki 

maksut Suomeen (Lähdevuori 2013). Sairausvakuutusmaksu peritään minipidätyksenä, 

joka sisältää päivärahamaksun lisäksi sairaanhoitomaksun. (Verohallinto 2013e).   

 

Verohallinnon (2014d) ohjeistuksen mukaan myös ulkomaiseen konserniyritykseen 

lähetetystä työntekijästä, joka on Suomessa vakuutettu, on maksettava sosiaaliturva- ja 

sairausvakuutusmaksua Suomeen riippumatta työntekijän verovelvollisuudesta ja siitä, 

maksaako palkan ulkomaalainen yhtiö. Jos työskentelymaalla ei ole sosiaaliturvaa kos-

kevaa sopimusta Suomen kanssa tai riittävien todistusten toimittaminen laimin lyödään 

saattaa myös työskentelyvaltio periä sosiaaliturvamaksuja. Työntekijä voi säilyä Suomen 

sosiaaliturvan piirissä kahden, poikkeusluvalla viiden, vuoden EU-alueella tapahtuvan 

komennuksen ajan. Suomalaisen yrityksen on komennuksesta huolimatta raportoitava 

vakuutuspalkka ja maksettava siihen liittyvät maksut Verohallinnolle ja vakuutuslaitok-

sille myös silloin, kun ulkomaalainen konserniyritys maksaa palkan. (Lähdevuori 2013.) 

 

Vastaavasti Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi tuleva ulkomaalainen on rajoite-

tusti verovelvollinen ja joutuu maksamaan lähdeveroa Suomessa saamistaan tuloista. 

Lähdevero on lopullinen vero, joka toimitetaan rajoitetusti verovelvolliselta lähdevero-

kortin perusteella. (Verohallinto 2014c.) Lähdevero maksetaan ja ilmoitetaan samassa 

aikataulussa kuin tavanomaiset työnantajasuoritukset ja ilmoitetaan kausiveroilmoituk-

sella. Lähdeverokortissa voi olla maininta lähdeverovähennyksestä eli ansio-osuudesta, 

josta ei peritä lähdeveroa. Jos lähdeveronalainen työntekijä ei esitä kotivaltionsa myön-

tämää E101-todistusta, on lähdeveron lisäksi pidätettävä ja toimitettava myös muut 

sosiaalivakuutusmaksut eli työeläke-, työttömyysvakuutus-, sairausvakuutuksen päivä-

raha-, sosiaaliturva- ja tapaturmavakuutusmaksut, joiden perusteena on lähdeveronalai-
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nen palkka vähentämättä lähdeverovähennystä. (Syvänperä & Turunen 2011, 160163.) 

Suomessa vakuutetulta ulkomaalaiselta työntekijältä perittävän sairausvakuutusmaksun 

määrä on ilmoitettu lähdeverokortilla (Verohallinto 2014 c). 

 

STML 4 §:n ja siihen liittyvien lakien perusteella kansainvälisen työn tilanteissa sosiaali-

turvamaksu määräytyy palkkasummasta, joka on 

 

 rajoitetusti verovelvollisen saama palkka, oleskelukustannusten korvaus ja työn suo-

rittamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena maksetut hyvitykset  

 ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeveron alainen palkka 

 edellisistä poiketen vakuutuspalkka, jos vakuutettu työskentelee lähetettynä työnte-

kijänä tai muutoin ulkomailla ja saa verovapaata ulkomaantyötuloa tai on rajoitetusti 

verovelvollinen. 

 

Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettua lakia (ULähdeveroL 

1551/1995) sovelletaan sen 1 §:n perusteella ulkomailta tulevan palkansaajan palkkaan 

tuloveron ja sairausvakuutusmaksun sijasta, jos tulo on tuloverolain mukaan Suomesta 

saatua tuloa9. Ulkomailta tulevaksi palkansaajaksi katsotaan ULähdeveroL 2 §:n perus-

teella luonnollinen henkilö, jos hän tuloverolain mukaan tulee verovelvolliseksi työs-

kentelyn alkaessa, työstä maksettava rahapalkka on vähintään 5 800 euroa kuukaudessa 

koko työskentelyn ajan, hän toimii erityisasiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä ja 

hän ei ole Suomen kansalainen eikä hän ole ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen 

työskentelyn alkamisvuotta edeltäneiden viiden kalenterivuoden aikana. Verovelvollista 

voidaan pitää ulkomailta tulevana palkansaajana kuitenkin enintään 48 kuukauden ajan 

työskentelyn alkamisesta ULähdeveroL 2 § 4 mom.:n perusteella. Työnantaja vähentää 

35 % lähdeveron palkansaajalle maksettavasta ennakkoperintälain mukaan ennakonpi-

dätyksen alaisesta palkasta ULähdeveroL 3 §:n perusteella. Työntekijä hakee lähdevero-

korttia Verohallinnolta ULähdeveroL 4 §:n perusteella. Työnantajan on kuitenkin 

ULähdeveroL 8 § 2 mom.:n perusteella toimitettava ennakkoperintälain mukainen en-

                                              

 

9 Suomesta saatu tulo määritellään tarkemmin TLV 10 §:ssä. Suomesta tulevan tulon määritelmä kannattaa tarkis-
taa esimerkiksi silloin, kun tulo maksetaan suomalaiselta yhteisöltä, tuloon liittyy suomalaista omistusta tai työsuo-
ritus tehdään Suomessa 
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nakonpidätys lähdeveron sijasta, jos palkkatulon lähdeveron edellytykset eivät ole to-

teutuneet tai ne ovat lakanneet.  

 

Rajoitetusti verovelvollisille on vuoden 2014 alussa tullut uusi veromenettely, jolla pyri-

tään huojentamaan lähdeverotusta. ETA-verosopimusvaltiossa asuva palkansaaja ja 

tietyt tutkijat voivat saada normaalin progressiivisen verotuksen. Tällöin he voivat 

myös vähentää tulonhankkimiskulut verotuksessaan. Mahdollinen lähdeverotus voi-

daan myös myöhemmin oikaista veromenettelylain mukaiseksi. Vuosi-ilmoituksessa 

veromenettelylain mukaiset palkat ilmoitetaan omalla suorituslajillaan. Kausiveroilmoi-

tuksella erät ilmoitetaan ennakonpidätyksen alaisena palkkana. (Peltomäki 2014.)  

 

Työohjeeseen 

Komennuspalkkojen laskenta ei varsinaisesti ole aloittavan palkanlaskijan työtä, koska 

siihen tarvitaan erityisasiantuntemusta. Aloittavan palkanlaskijan on kuitenkin tiedettä-

vä komennuspalkkojen laskennan olevan erilaista ja ymmärrettävä perusperiaatteet ko-

mennuspalkkojen laskennassa, jotta palkat laskettaisiin ja raportoitaisiin oikein myös 

verottajalle. Komennuspalkkoja onkin syytä tarkastella tiiviisti työohjeessa (Liite, 28–

29). Suomeen ulkomailta tulevien työntekijöiden palkkojen laskenta ei sinänsä ole haas-

tavaa. Aloittavan palkanlaskijan tulee lähinnä tietää, miten ja missä tapauksissa lähdeve-

ro pidätetään (liite, 21), miten se näkyy verottajalle tehtävillä kausivero- ja vuosi-

ilmoituksilla (liite, 30–31) ja miten sosiaalivakuutusmaksut määräytyvät (liite, 25–26). 
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 Palkanlaskennan raportoinnit 

Palkanlaskennan raportoinneista työnantajamaksuihin kuuluvien vakuutusmaksujen 

raportoinnit on käsitelty jo aiemmissa luvuissa kyseisten vakuutusmaksujen yhteydessä. 

Tässä yhteydessä palkanlaskennan raportoinnissa keskitytään palkansaajille, Verohallin-

nolle ja muille sidosryhmille kohdistettavaan pakolliseen raportointiin ja siihen liitty-

vään kirjanpitoon. 

 

TSL 1:16.2 mukaan maksaessaan palkan työnantajan on annettava työntekijälle palkka-

laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Palkkalas-

kelmasta on käytävä ilmi palkkoja ja vähennyksiä koskevien tietojen lisäksi myös sai-

rausvakuutuksen päivärahamaksu. Laskelmasta työntekijän on voitava tarkistaa, että 

palkka on laskettu oikein ja tarpeelliset pidätykset ovat oikeamääräisiä. (Stenbacka & 

Söderström 2009, 139.) Yhtälailla laskelman on sisällettävä erittely peruspalkasta, lisistä, 

sunnuntai- ylityökorvauksista ja muista korvauksista (Saarinen 2013, 1.21, 1). Suorituk-

sen maksajan on annettava saajalle tosite koko kalenterivuoden aikana maksetuista pal-

koista ja niistä toimitetusta ennakonpidätyksistä seuraavan vuoden 15 päivään mennes-

sä tai jo aiemmin työsuhteen päättyessä EPL 3:35 perusteella. Tositteen perusteella 

työntekijän on pystyttävä tarkistamaan veroilmoituksensa. Kuukausittainen palkkaerit-

tely riittää tositteeksi, jos siitä selviävät kumulatiivisesti palkkakertymä ja toimitettu en-

nakonpidätys. (Stenbacka & Söderström 2009, 140.) Työntekijälle voidaan antaa palk-

kalaskelma sähköisessä muodossa paperisen sijaan silloin, kun työntekijällä on tosiasial-

liset mahdollisuudet saada ja tarkistaa sähköinen laskelma (Kondelin 2013b).  

 

Työntekijät tarvitsevat myös erilaisia palkkatodistuksia sosiaalisista ja muista syistä joh-

tuen. Todistuksien saajat määrittelevät yleensä vaatimukset todistuksille eivätkä määri-

telmät perustu välttämättä lainsäädäntöön. Palkkatietoja eritellään, jotta voidaan selvit-

tää palkansaajan tulojen säännöllisyys tarkemmin. Palkkatodistuksiin onkin usein tärke-

ää eritellä esimerkiksi lomarahan ja vuosilomakorvauksen kaltaiset etuudet erikseen, 

kuten myös luontoisedut. Epäsäännölliset ansiot on niin ikään hyvä eritellä. Näitä voi-

vat olla mm. erilaiset bonukset ja tulospalkkiot. Riippumatta siitä, kuinka paljon tuloja 

eritellään, on palkkatodistuksesta käytävä ilmi kokonaisbruttoansio. Niin ikään palkka-

todistuksessa on tarvittaessa huomioitava palkan kertymäaika ja maksuajankohta erik-
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seen. Yleensä palkkatodistus tarvitaan kertymäajan mukaan tietylle ajanjaksolle. Tätä 

joudutaan kuitenkin usein sopeuttamaan, sillä yritysten palkkakaudet eivät useinkaan 

vastaa pyydettyä ajanjaksoa. Palkkausjärjestelmien tuottamat valmiit palkkatodistuspoh-

jat eivät täytä useimpien tahojen vaatimuksia ja järjestelmän vaihduttua vanhasta järjes-

telmästä voi olla vaikeaa jalostaa tietoja uuteen järjestelmään. Tällöin joudutaan pohti-

maan järjestelmästä tulostettavan todistuksen mielekkyyttä ja toteutusta. Vaikka palkka-

todistuksia pyydetäänkin usein nopealla aikataululla, kannattaa ne tehdä huolella, jotta 

tietoja ei tarvitsisi selvittää ja oikoa jälkikäteen. (Laitinen 2011.) 

 

Suomen standardoimislautakunnan palkkatodistusstandardissa SFS 5246 on määritelty 

työntekijälle annettavan palkkatodistuksen palkkatiedoiksi ennakonpidätyksen alainen 

palkka, lomaraha ja lomakorvaus edelliseltä kalenterivuodelta, kuluvalta kalenterivuo-

delta ja viimeiseltä palkanmaksukaudelta sekä viimeiseltä palkanmaksukaudelta toimi-

tettu ennakonpidätys ja vuoro- ja kausityössä maksetut lisät. Standardin mukaiseen 

palkkatodistukseen kuuluvat myös työntekijätiedot ja työnantajan nimi ja toimipiste 

sekä palvelussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät. (Saarinen 2013, 1.21, 1.) 

 

Kelan sairauspäivärahatodistuksia varten tarvitaan palkkatodistus vain, jos työntekijän 

tulot ovat kasvaneet tavanomaista enemmän viimeksi vahvistettuun verotukseen näh-

den. Työttömyys- ja lomautustilanteissa palkkatodistus taas tarvitaan aina, jos päivära-

haa on tarkoitus hakea. Työttömyys- ja lomautustilanteessa palkkatodistus tehdään 

yleensä 43 viikon ajalta ja vastaavasti pidemmältä ajalta, jos ajanjaksolla on alle 18-

tuntisia työviikkoja. Näin ajanjakso voi olla pidempikin. Työttömyysetuuksia varten 

laadittuihin palkkatodistuksiin, joudutaan usein myös erittelemään rahana saatujen va-

paiden pitoaikoja, työajanlyhennyskorvauksia, vuosilomapalkka, lomaraha, lomakor-

vaukset ja vuosilomien pitoajat. Työntekijän jäädessä eläkkeelle eläkkeen myöntäjälle 

annetaan palkkatietoja niiltä ajoilta, joilta vuosi-ilmoituksia ei ole vielä tehty. Tällainen 

palkkatodistus kannattaa kirjoittaa vasta, kun kaikki siihen liittyvät palkat on maksettu. 

(Laitinen 2011.) 

 

Työnantajan on VLomaL 6:28 perusteella maksaessaan lomapalkan tai -korvauksen 

annettava työntekijälle myös vuosilomapalkkalaskelma, josta ilmenevät lomapalkan tai 

lomakorvauksen suuruus ja niiden määräytymisperusteet. Vuosilomapalkkalaskelma voi 
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olla myös osana tavallista palkkalaskelmaa, jolloin erillistä laskelmaa ei tarvita. Laskel-

malta työntekijä voi tarkistaa saamansa lomapalkan tai lomakorvauksen oikeellisuuden. 

(Saarinen 2013, 5.16, 1–2.) Syvänperä ja Turunen (2011, 134) esittävät lomapalkkalas-

kelman tietosisältövaatimuksia vuosilomalakia laajemmin: Laskelmalla tulisi olla loma-

palkka tai korvaus euroina, loman ajankohta, loman pituus päivinä, maksupäivä, ravin-

toedun raha-arvo ja lomanmääräytymiskuukaudet ja/tai määräytymisperusteet. Kuu-

kausi- ja viikkopalkkaiselle työntekijälle olisi oltava määritelty myös kuukausipalkka 

kiinteine lisineen ja lomapalkan laskentakaava. Tunti- ja suoritepalkkaisille olisi eriteltä-

vä vastaavasti lomanmääräytymisvuoden ansio, laskelman perusteena olevat työpäivät, 

vuorokautisten ylityötuntien määrä ja peruspalkka ja vuosilomalain tai työehtosopimuk-

sen mukainen käytetty kerroin. Prosenttiperusteisesti vuosilomapalkkaa laskettaessa 

laskelmalla tulisi näkyä lomanmääräytymisvuoden ansio.  

 

Työohjeeseen 

Usein unohdetaan, että työntekijälle on annettava palkkalaskelma siinä muodossa, että 

hän pystyy sen tarkistamaan. Työntekijällä oletetaan olevan mahdollisuus tarkastaa säh-

köinen palkkalaskelma, mutta aina näin ei ole. Palkkalaskelma onkin hyvä toimittaa 

paperisena työntekijän sitä pyytäessä, vaikka tästä aiheutuisi lisätyötä. Palkkalaskelman 

sisällöstä on hyvä käydä ilmi paitsi palkkakauden tarkat laskentatiedot palkkaperustei-

neen myös kumulatiivisesti kalenterivuodelta kertyneet summatiedot ennakonpidätyk-

senalaisista palkoista, lomapalkoista, ennakonpidätyksen alaisista palkoista tehdyistä 

pidätyksistä ja maksetusta nettopalkasta. Tällöin palkkalaskelmat toimivat tarvittaessa 

myös palkansaajan palkkatodistuksena esimerkiksi päivärahaetuuksia haettaessa, mikä 

vähentää työmäärää, joka johtuu erinäisten palkkatodistusten kirjoittamisessa. Tällaises-

sa tapauksessa palkansaajan tehtäväksi jää tarkastaa, sisältääkö todistus sellaisia tietoja, 

joita hän ei halua toimittaa todistuksen saajalle. Palkkalaskelmasta on tehty työohjee-

seen esimerkki (liite, taulukko 9), jossa havainnollistetaan palkkalaskelmalla esiintyviä 

eriä. (Liite, 28–29).  

 

Sidosryhmille tehtäviin palkkatodistuksiin tarvitaan monenlaista tietoa. Joistain palkan-

laskentaohjelmista saa tulostettua vain standardimallin mukaisia todistuksia, jotka riittä-

vät harvoin saajalle. Palkansaaja taas ei aina ymmärrä ilmoittaa tai ei edes tiedä, mitä 

tietoja palkkatodistukseen tarvittaisiin. Palkkatodistuksia laadittaessa säästetään aikaa, 
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jos ne saadaan tehtyä kerralla oikein. Palkanlaskijan yhteystiedot on syytä liittää palkka-

todistukseen, jotta mahdolliset tulkintaepäselvyydet saataisiin tarkastettua ilman uuden 

palkkatodistuksen kirjoittamista. Muuten on hyvä huomioida, että palkkatodistukselle 

voi olla tarpeellista sisällyttää tulevaisuudessa maksettavia palkkaeriä silloin, kun ne ovat 

jo tiedossa ja ne ovat olennaisia. Tällainen erä voi olla esimerkiksi lomautustilanteessa 

työttömyyspäivärahan hakemiseksi tehtyyn palkkatodistukseen kirjoitettava neljännes-

vuosittain maksettava jo kertynyt työajanlyhennyskorvaus. Muuten palkkatodistusta ei 

yleensä ole syytä kirjoittaa ajalta, jolta palkka ei ole vielä erääntynyt maksettavaksi. 

Palkkatodistuksen kannalta ongelmallisia voivat olla esimerkiksi tulokselliseen toimin-

taan liittyvät harvoin maksettavat voittopalkkiot ja provisiot. Suorituspalkassa vastaavaa 

ongelmaa ei pitäisi olla, sillä se on maksettava tarvittaessa arvioituna ja vähintään kuu-

kausittain.  

 

Vuosilomapalkat ilmoitetaan tavallisesti palkkalaskelmalla. Vuosilomalaskelman anta-

miseen vaikuttaa palkanlaskentajärjestelmän valmiudet ja se, miten raportointiprosessi 

on suunniteltu ja kuinka monelle palkansaajalle laskelma on tehtävä. On yrityskohtai-

sessa harkinnassa, miten vuosilomalaskelma toteutetaan käytännössä. Koska palkkalas-

kelman, vuosilomalaskelman ja palkkatodistusten toteutus riippuu pitkälti raportointi-

järjestelmästä, on asiaa vain esitelty työohjeessa (liite, 29). 

 

4.1 Verottajalle tehtävät ilmoitukset ja suoritukset 

Verohallinnon kantamien verojen ja maksujen tilittämiseen, perimiseen ja ilmoittami-

seen sovelletaan verotililakia (VerotiliL 604/2009). Palkanlaskennan kannalta verotilila-

ki liittyy sen 1:1 perusteella ennakkoperintään, sosiaaliturvamaksuun ja ulkomailta tule-

valta palkansaajalta perittävään lähdeveroon. Verotilin yleinen eräpäivä on VerotiliL 1:2 

perusteella kalenterikuukauden 12 päivä. Verohallinto käyttää verotiliä VerotiliL 2:3.1 

perusteella verojen ilmoittamisen ja maksamisen valvontaan. Verovelvollinen saa Vero-

tiliL 2:3.4 perusteella tiedot vastaavasti verotilijärjestelmästä toimitettavalla verotiliot-

teella.  

 

VerotiliL 3:7.1–2 perusteella kohdekauden veroa koskevat tiedot annetaan kausiveroil-

moituksella, joka on joko allekirjoitettava tai varmennettava sähköisesti. Paperinen kau-
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siveroilmoitus on annettava VerotiliL 3:8.1 mukaan viimeistään sen kalenterikuukauden 

7 päivänä, jona kohdekauden vero on asianomaista veroa koskevan lain mukaan ilmoi-

tettava ja sähköinen ilmoitus viimeistään veron eräpäivänä. Saarisen mukaan (2013, 

11.9, 9–10) paperisen ilmoituksen on oltava perillä kyseisenä päivänä. Ennakonpidätyk-

sestä ilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavana kuukautena EPL 3:32.2 perusteella. 

Palkoista sähköisen ilmoituksen voi antaa ainakin Tyvi- ja verotili-palveluiden kautta 

(Saarinen 2013, 11.10, 1–2). Satunnainen palkanmaksaja voi tehdä ilmoituksen neljän-

nesvuosittain, jos tämä on saanut hakemuksesta luvan pidemmän ilmoitusjakson käyt-

töön arvonlisäverotuksessa EPL 3:32.4 ja 3:33b perusteella.  

 

VerotiliL 3:7.3 mukaan kausiveroilmoitus, joka on annettu virheellisenä, on oikaistava. 

Ilmoitusta ei tule kuitenkaan antaa kahteen kertaan, sillä jälkimmäinen ilmoitus toimii 

korjausilmoituksena lisäten rivisummat ensin tehdyn ilmoituksen summiin. Korjaukset 

ilmoitetaankin virheellisesti ilmoitetun ja oikean ilmoitustiedon erotuksena oikaisuil-

moituksena kohdekaudelle. Kalenterivuoden jälkeen virhe oikaistaan kuitenkin kalente-

rivuoden viimeisellä kausiveroilmoituksella ja tarvittaessa myös vuosi-ilmoitusta oikais-

taan. Virheelliset kausivero- ja vuosi-ilmoitukset on oikaistava verovuotta seuraavien 

kuuden kalenterivuoden kuluessa. (Verohallinto 2014d.) VerotiliL 4:11.1 mukaan kau-

siveroilmoitukseen perustuvat velvoitteet erääntyvät maksettaviksi sen kalenterikuu-

kauden yleisenä eräpäivänä, jona kohdekauden vero on asianomaista veroa koskevan 

lain mukaan maksettava. VerotiliL 4:11.3 mukaan oikaistaessa aiemmin annettua kausi-

veroilmoitusta, siihen liittyvä velvoite erääntyy maksettavaksi oikaisuilmoituksen anta-

mispäivänä. Veronkantolain (609/2005) 2:9 perusteella velvoite katsotaan maksetuksi 

silloin, kun se on veloitettu maksajan tililtä tai pantu maksuun käteisellä rahalaitoksessa, 

mikäli tiedot välittyvät Verohallinnolle maksun mukana. Verotilin seuraamiseen Vero-

hallinto (a) tarjoaa KATSO-tunnisteen. KATSO-tunnisteen hakee yrityksen nimenkir-

joitusoikeutettu, joka voi pääkäyttäjänä antaa käyttövaltuuksia muille. 

 

Palkkakauden ennakonpidätys tilitetään valtiolle viimeistään palkanmaksuajankohtaa 

seuraavan kuukauden 12 päivään mennessä. Samalla tilitetään työkorvauksista tehdyt 

ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksu. Verohallinnon ilmoituksilla suo-

malainen työnantaja merkitsee aina oman nimensä, Y-tunnuksensa ja yhteystietonsa 

kohtaan maksaja riippumatta siitä, mikä taho palkan on maksanut. (Verohallinto 
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(2014d.) Kausiveroilmoitus annetaan tilityspistetunnuksella, jos tällainen on käytössä. 

Tilityspistetunnuksia käytetään, kun samalla y-tunnuksella annetaan erillisiä kausive-

roilmoituksia esimerkiksi silloin, kun palkanlaskentaa hoidetaan toimipisteittäin. Kausi-

veroilmoitus on annettava ”Ei palkanmaksua”-ilmoituksena, jos kohdekaudella ei ole 

ilmoitettavaa. ”Ei palkanmaksua”-ilmoituksen voi antaa puoleksi vuodeksi etukäteen, 

jos on tiedossa, että palkkoja ei makseta. Annetun ”Ei palkanmaksua” ilmoituksen voi 

oikaista antamalla kohdekausilla normaalit ilmoitukset. (Verohallinto 2013a.)   

 

Verohallinnon (2014d) ohjeen mukaan kausiveroilmoitukselle eritellään  

 

 kohdassa 601 ennakonpidätyksen alaisten suoritusten kokonaismäärä ml. työkor-

vaukset henkilöyhtiölle tai luonnolliselle henkilölle ja vakuutuspalkat riippumatta sii-

tä, onko ennakonpidätystä toimitettu 

 kohdassa 602 toimitetut ennakonpidätykset ml. mahdolliset saman kalenterivuoden 

aiempien kausiveroilmoitusten korjaukset 

 kohdassa 605 lähdeveron alaiset ja rajoitetusti verovelvolliselle maksetut palkat ja 

tehdyt suoritukset vähentämättä niistä lähdeverovähennystä ja vähentämättä niitä 

kohdan 601 suorituksista, lukuun ottamatta ulkomailla työskentelevälle ja asuvalle 

Suomessa vakuuttamattomalle työntekijälle maksettuja suorituksia ja palkkoja 

 kohdassa 606 palkoista ja työkorvauksista ml. ulkomaiselle yhteisölle maksetuista 

työkorvauksista perityt verot ja lähdeverot – ei kuitenkaan korkotulosta tai rojalteis-

ta perittyä lähdeveroa 

 kohdassa 609 sosiaaliturvamaksun alaiset palkat ja suoritukset riippumatta siitä teh-

däänkö niistä ennakonpidätys 

 kohdassa 610 aiemmin samana vuonna liikaa ilmoitetulla tai vakuutuslaitoksen 

työnantajalle maksamien sairaus-, vanhempain- tms. päivärahojen laskennallisella 

osuudella oikaistu sosiaaliturvamaksu. 

 

Rajoitetusti verovelvolliselle suoritetusta palkasta kausiveroilmoitus annetaan vain, jos 

työntekijä on vakuutettu Suomessa. Tällöin vakuutuspalkka ilmoitetaan kohdissa 605 ja 

609 ja palkansaajalta pidätetty sairausvakuutusmaksun minipidätys kohdassa 606 ja 

työnantajan sosiaaliturvamaksu kohdassa 610. Peritystä lähdeverosta annetaan kausive-

roilmoituksella tieto lähdeveronalaisesta palkasta kohdassa 605, peritty lähdevero koh-
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dassa 606 ja vastaavasti sosiaaliturvamaksunalainen lähdeveronalainen palkka kohdassa 

609 ja sosiaaliturvamaksun määrä kodassa 610. Jos rajoitetusti verovelvollinen on prog-

ressiivisen verotuksen piirissä, tehdään kausiveroilmoitus kuten tavallisesti maksetusta 

palkasta ja ennakonpidätyksen alainen palkka ilmoitetaan kohdassa 601, toimitettu en-

nakonpidätys kodassa 602, sosiaaliturvamaksun alainen lähdeveronalainen palkka koh-

dassa 609 ja sosiaaliturvamaksu kohdassa 610. (Verohallinto 2014d.) 

 

Vuosi-ilmoitukset  

Kalenterivuoden päätyttyä työnantajan tulee toimittaa verovirastolle saajakohtainen 

vuosi-ilmoituksen yhteenveto ja erittely. Lisäksi ilmoitetaan rajoitetusti verovelvollisille 

tehdyt suoritukset, jos niitä on ollut. Ilmoitukset on annettava tammikuun 31. päivään 

mennessä. Yli 15 työntekijää työllistävän työnantajan on annettava ilmoitus sähköisesti. 

Vuonna 2015 sähköinen ilmoitus on annettava 3.2. mennessä. Vuosi-ilmoituksella an-

netaan tiedot myös muista suorituksista kuten tiedot työkorvauksista. Vuosi-ilmoitus 

annetaan samoilla maksajatiedoilla kuin kausiveroilmoituskin. Säännöllisesti palkkoja 

maksavan on annettava vuosi-ilmoitus, vaikka palkkoja ei olisikaan maksettu. Tämä 

annetaan vuosi-ilmoituksen maksajakohtaisissa tiedoissa. (Verohallinto 2014e.)  

 

Verohallinnon (2014e) ohjeistuksen mukaan maksajakohtaisissa tiedoissa ilmoitetaan 

myös sosiaaliturvamaksuun liittyvistä eristä  

 

 sosiaaliturvamaksusta tehdyt vähennykset 

 sijaismaksajan kuten Kelan maksamat sellaiset palkat, joista työnantaja maksaa sosi-

aaliturvamaksun 

 lähdeveronalaiset sosiaaliturvamaksun alaiset palkat.  

 

Sosiaaliturvamaksun vähennykset pitää kohdistaa oikealle maksuvuodelle. Esimerkiksi 

Kelan maksamasta päivärahasta tulee tehdä oikaisu kausiveroilmoituksella maksetta-

vaan sosiaaliturvamaksuun. Tämä sosiaaliturvamaksun vähennyksen taas tulee näkyä 

vuosi-ilmoituksella omassa kohdassaan. Sijaismaksajana toimii myös vapaaehtoisien 

palvelurahojen maksaja. Vapaaehtoiset palvelurahat ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella 

myös omassa kohdassaan. Vuosi-ilmoituksella ei siis korjata kausiveroilmoituksilla an-
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nettuja tietoja vaan pelkästään täsmennetään niitä. Maksajakohtaisissa tiedoissa ei ilmoi-

teta maksettujen palkkojen ja suoritusten yhteismäärää. (Verohallinto 2014e.) 

 

Muuten vuosi-ilmoitus tehdään saajakohtaisesti henkilö- tai y-tunnuksella suorituslajeit-

tain. Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, onko työntekijältä tehty ennakonpidätystä. 

Suorituslajilla tarkoitetaan tulon laatua kuten palkkaa päätoimesta ”P”, palkkaa sivu-

toimesta ”1”, 6 kk:n säännön alaista vakuutuspalkkaa ”5”, työpanokseen perustuvaa 

osinkoa ”PT”, työkorvausta ”H”. Suorituslajeja on paljon enemmänkin ja YEL-

vakuutetuille on pääsääntöisesti omat suorituslajitunnuksensa esim. PY, 1Y, 5Y ja YT. 

Suorituslajien avulla verottaja tunnistaa tulon verotuksellisen ja sairasvakuutuksellisen 

luonteen, laskee sosiaaliturvamaksut ja työntekijän päivärahamaksun ja seuraavan vero-

vuoden verokorttiin ennakonpidätyksen. Joidenkin suorituslajien kuten 5 ja 5Y:n koh-

dalla on ilmoitettava lisäksi työskentelymaan maatunnus, jos valtiolla ei ole verosopi-

musta Suomen kanssa. Suorituslajit sivutoimi ja päätoimen palkka ilmoitetaan pääsään-

töisesti käytetyn verokortin tietojen perusteella ja freelance-verokorttia käytettäessä 

käytetään palkkatulon suorituslajina jompaakumpaa lähinnä työn luonteen mukaista 

lajia. Yrittäjälle tarkoitettuja suorituslajeja tulee käyttää vain niistä palkoista, joiden ai-

kana yrittäjä on ollut YEL-velvollinen (Verohallinto 2014e.)  

 

Verohallinnon (2014e) ohjeen perusteella vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan työntekijöit-

täin ja suoristuslajeittain omissa kohdissaan  

 

 bruttopalkka sisältäen työpanokseen perustuvan osingon määrän ja osakekurssin 

kehitykseen sidotut bonukset, ilman luontois- ja henkilökuntaetuja ja ilman, että 

erilliskustannusten korvausta on vähennetty 

 toimitettu ennakonpidätys 

 työntekijältä perityn työeläkkeen ja työttömyysvakuutusmaksun summa  

 palkasta ennen ennakonpidätystä tehty erilliskustannusten korvaus 

 autoedun verotusarvon ja työntekijän maksaman osan nollaa suurempi erotus  

 autoedusta työntekijältä peritty korvaus 

 kilometrikohtaisen autoedun yksityisajojen määrä  

 autoetuauton ikäryhmätunnus ja autoedun muoto  
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 työsuhteeseen perustuvasta asuntolainasta syntyvä korkoetu  

 työsuhdeoptiot ja osakepalkkiot 

 sairausvakuutuksen päivärahan perusteen ulkopuoliset palkkaerät ml. työsuhdeopti-

ot ja osakepalkkiot lukuun ottamatta korkoetua, osakkeina annettavia työsuhdeop-

tioita ja osakepalkkioita 

 muut henkilökuntaedut, henkilöstön enemmistöä koskevat edut, yhtiökokouksen 

päätöksellä koko henkilöstölle jaettava voittopalkkio, vahingonkorvaukset, palkan 

viivästymisestä johtuva odotusajan palkka, hallintoelimen jäsenyydestä tai työsuh-

teeseen perustumaton eläkemaksuvapaa palkkio ja alle 16- ja yli 68-vuotialle makse-

tut palkat 

 työsuhdematkalipusta työntekijän palkaksi katsottava määrä 

 työsuhdematkalipun verovapaan osuuden määrä 

 muiden kuin edellä mainittujen luontoisetujen verotuksellinen raha-arvo vähennet-

tynä työntekijältä niistä perityillä korvauksilla, lukuun ottamatta ravintoetua silloin, 

kun siitä ei synny perityn korvauksen johdosta verotettava etu  

 työnantajan muista luontoiseduista perimät korvaukset  

 annetut luontoisedut ja lisätiedot ravintoedusta  

 verovapaat matkakustannusten korvaukset 

 muut päiväraha- ja ennakonpidätyksen ulkopuoliset korvaukset 

 työnantajan maksamat vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut. 

 

Vakuutuspalkkojen vuosi-ilmoitus tehdään suorituslajille 5. vuosi-ilmoituksella 7801, 

jolla muidenkin Suomessa vakuutettujen työntekijöiden palkat ilmoitetaan. Jos jostain 

syystä 6kk:n sääntö ei poikkeuksellisesti sovellu, merkitään vastaavasti palkka suoristus-

lajilla ”P”. Vakuutuspalkan ja sen perusteella tehdyn minipidätyksen tulee näkyä vuosi-

ilmoituslomakkeella omissa kohdissaan. Suomeen enintään 6 kk:ksi työhön tulleen tai 

ulkomaille Suomesta töihin lähetetyn rajoitetusti verovelvollisen suomalaisen työnanta-

jan lukuun toimivan työntekijän palkasta tehdään R-vuosi-ilmoitus 7809. Siinä ilmoite-

taan työntekijä- ja suorituslajitietojen, A1…AR, lisäksi määrät lähdeveron alaisesta pal-

kasta, peritystä verosta, rahapalkasta, luontoisedusta, lähdeveron vähennyksestä, vero-

vapaista kustannuksista, mahdollisesta vakuutuspalkasta ja päivärahamaksusta. Edellis-
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ten lisäksi on ilmoitettava maksajakohtaisena tietona lähdeveronalaiset työnantajan so-

siaaliturvamaksun perusteena olevat palkat omassa kohdassaan. (Verohallinto 2014d.)  

 

Työohjeeseen 

Kausiveroilmoituksen suhteen palkanlaskijan on ymmärrettävä sen jättöaika ja eräänty-

vät maksut. Vaikka työnantajasuorituksista voi tehdä kausiveroilmoituksen erikseenkin, 

on tavanomaista yhdistää ilmoitus arvonlisäveroilmoitukseen silloin, kun palkkahallin-

non funktio ei toimi erillään. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, miten kausiveroilmoituk-

sen työnantajailmoituksen osa määräytyy ja miten sitä tarvittaessa oikaistaan. Kausive-

roilmoituksesta onkin tiivis esittely työohjeessa (liite, 30).  

 

Vuosi-ilmoitukset tehdään vain kerran vuodessa ja Verohallinnon vuosi-ilmoitusohjeet 

päivittyvät vuosittain. Siksi vuosi-ilmoituksesta ei ole järkevää tehdä yksityiskohtaista 

työohjetta. Vuosi-ilmoituksesta on laadittukin yleisluontoinen esittely (liite, 31), jotta 

aloittava palkanlaskija tunnistaisi esimerkiksi suorituslajien merkityksen. Muutenkin 

vuosi-ilmoitusmenettelyn pohjalta on hyvä tarkastella palkanlaskentaa kokonaisvaltai-

semmin, sillä vuosi-ilmoituksilla raportoitavat asiat tulee ottaa huomioon jo palkkoja 

laskettaessa, jotta tarvittavat ilmoitukset saataisiin tammikuussa tehtyä mahdollisimman 

vähäisin oikaisuin. Edellä mainitun pohjalta suorituslaji on huomioitu verokortteja kos-

kevassa ohjeistuksessa (liite, 20–21). Vuosi-ilmoitukseen liittyvät asiat on huomioitu 

myös luontoisetujen kohdalla työohjeessa (liite, 6–9).    

   

4.2 Palkkakirjanpito ja yhteydet muihin kirjanpitoihin  

Kirjanpitovelvollisen työnantajan on pidettävä EPL 3:36.1 ja STML 7 a §:n perusteella 

palkkakirjanpitoa. Palkkakirjanpitoa varten palkanlaskennassa täytetään palkkakortti, 

palkkalista ja palkkasuoritusten yhdistelmä (Syvänperä & Turunen 2011, 171; Stenbacka 

& Söderström 2009, 135). Palkkakirjanpitoon sisällytetään myös työvuorolistat, loma-

palkkalaskelmat ja tiedot pidetyistä lomista ja niiden ajankohdista (Syvänperä & Turu-

nen 2011, 170–171).  

 

”Palkkakortti on yhtenäinen luettelo saman työnantajan samalle työntekijälle kalenteri-

vuodenaikana maksamista palkoista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä.” (Saari-
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nen 2013, 11.14, 2). Palkkakorttia pidetään jokaisesta työntekijästä ja EPA 5:24.1–2 

perusteella palkkakorttiin kirjataan palkansaajan nimi, henkilötunnus, osoite ja verokor-

tin ennakonpidätystiedot sekä palkkakausittain palkanmääräytymispäivämäärät, raha-

palkan määrä, luontoisedun raha-arvo, ennen ennakonpidätyksen toimittamista vähen-

netyt erät, ennakonpidätyksen alaisen palkanmäärä, työstä johtuvien kustannusten kor-

vausten määrä. Palkkakorttiin tai sen liitteeseen on merkittävä myös luontoisedun tyyp-

pi ja raha-arvon laskentaperuste ja eriteltävä kustannusten korvaukset EPA 5:24.3 pe-

rusteella. Palkkakortin sarakkeiden loppusummat lasketaan kalenterivuosittain EPA 

5:24.4 perusteella. Ulkomailla suoritetusta työstä ja palkasta, josta ei lainkaan tai on vain 

osittain toimitettava ennakonpidätys, on palkkakorttiin merkittävä työntekopaikkakunta 

ja -valtio, ulkomailla oleskelun kesto valtioittain sekä oleskelun aikana tapahtuneet 

Suomessa käynnit ennakkoperintäasetuksen EPA 5:24.6 perusteella. Palkkakorttiin on 

merkittävä EPA 5:24.7 perusteella myös vakuutuspalkka, jota ulkomaan työssä pidetään 

eläkepalkkaan luettavan työansion ja eläkemaksun perusteena. Palkkakortin tietoja 

muutettaessa on alkuperäinen tieto säilytettävä ja merkittävä uusi tieto soveltamisen 

alkamisajankohtineen palkkakorttiin tai sen liitteeseen EPA 5:24.8 perusteella. Myös 

maksetut palkkaennakot ja ennakonpidätyksestä vapauttamisen peruste voi olla kannat-

tavaa merkitä palkkakortille (Saarinen 2013, 11.14, 2). 

 

Säännöllinen palkanmaksaja laatii palkkalistan ja palkkasuoritusten yhdistelmän. Palkka-

listaan kootaan työntekijöittäin tiedot samana päivänä maksetuista palkoista. Palkkalis-

tan sarakkeiden yhteenlaskettujen summien perusteella tiedot viedään kirjanpitoon. 

(Stenbacka & Söderström 2009, 138.) Palkkalista toimiikin kirjanpidon menotositteena. 

Vastaavasti palkkalista tehdään myös työkorvauksista, joista suoritetaan ennakonpidä-

tys. (Saarinen 2013, 11.14, 4.) EPA5:25 perusteella palkkalistalla on oltava palkansaajit-

tain palkansaajan nimi, palkanmaksukausi, palkanmaksupäivä, rahapalkan määrä, luon-

toisedun raha-arvo, ulkomaantyöstä maksettu vakuutuspalkka, ennen ennakonpidätyk-

sen toimittamista palkasta vähennetty määrä, ennakonpidätyksen alaisen palkan määrä, 

ennakonpidätyksen määrä, työstä välittömästä aiheutuneet verovapaasti korvattavat 

kustannukset, palkasta ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen vähennetyt määrät, 

palkansaajalle maksettu määrä ja edellä mainittujen rahamäärien yhteismäärät.   
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Palkkasuoritusten yhdistelmä tehdään vastaavasti kuukauden aikana maksettujen palk-

kojen ja muiden työstä suoritettujen korvausten perusteella palkkalistojen summana. 

Yhdistelmälle kootaan tiedot palkoista, ennakonpidätyksistä ja sosiaaliturvamaksusta. 

niin, että siitä näkyvät tiedot eri suorituksista ja niihin liittyvät tositteet, mikä helpottaa 

tarkistamista. (Stenbacka & Söderström 2009, 136–137.) Palkkasuoristusten yhdistel-

mästä pitääkin selvitä kausiveroilmoitukselle annettavat tiedot EPA 5:25.3 perusteella.    

 

EPL 36.2 perusteella palkkakirjanpito on säilytettävä kymmenen vuotta tilikauden päät-

tymisestä ja siihen liittyvät muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä maksusuoritusta 

seuraavan kuuden kalenterivuoden ajan noudattaen muuten aineiston säilyttämiseen 

kirjanpitolakia. Syvänperä ja Turunen (2011, 180) suosittelevat pankkilistojen ja yksit-

täisten palkkiolaskelmien säilyttämiseksi pitempää 10 vuoden säilyttämisaikaa ja palkka-

kirjanpidon säilyttämistä eläkkeiden maksun vuoksi jopa 50 vuotta.    

 

Vuosilomakirjanpito 

VLomaL 6:29 mukaan työnantajan on pidettävä kirjaa työntekijän vuosilomista ja sääs-

tetyistä vapaista, vuosilomalain perusteella määräytyvistä palkoista ja korvauksista niin, 

että siitä käy ilmi vuosilomien pituudet ja ajankohdat, vuosilomapalkkojen ja korvaus-

ten suuruus sekä näiden määräytymisperusteet. Vuosilomakirjanpidosta onkin selvittävä 

myös lomanmääräytymisvuonna maksetut palkat erillisine lisineen ja perusteineen ml. 

ylityöperusteet, prosenttiperusteista vuosilomapalkkaa saavien poissaoloista maksetut 

palkat ja laskennalliset palkat vuosilomaan oikeuttavista poissaoloista sekä tarvittaessa 

muuten tarkemmat tiedot, joihin maksettavat korvaukset perustuvat. Vuosilomakirjan-

pidon perusteena onkin pitkälti työaikakirjanpito. (Saarinen 2013, 5.16, 1.) Vuosiloma-

kirjanpitoa suositellaan säilytettäväksi VLomaL 6:34 mukainen kanneaika, joka pisim-

millään on kaksi sitä seuraavaa kalenterivuotta, kun vuosiloma on lain mukaan ollut 

annettava tai lomakorvaus maksettava. Syvänperä ja Turunen (2011,180) suosittelevat 

lomalistojen säilyttämistä kuitenkin kymmenen vuoden ajan.  

 

Työaikakirjanpito 

Tarkka työaikakirjanpito varmistaa, että työaikalain mukaiset lisät voidaan laskea oikein 

(Saarinen 2013, 4.12, 1). Työaikakirjanpitoa voidaan pitää palkkakirjanpidon yhteydessä 

(Stenbacka & Söderström 2009, 143). Palkansaajan saadessa yli-, lisä-, sunnuntai-, aloit-
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tamis- tai lopettamistyöstä korvauksen erillisenä kuukausikorvauksena on lisä-, yli- ja 

sunnuntaityön määrä merkittävä työaikakirjanpitoon arvioituna TAL 7:37.1 perusteella. 

Saarisen (2013, 4.12, 2) mukaan merkityistä arvioista huolimatta työnantajan on pystyt-

tävä osoittamaan, että lain sallimia enimmäistuntimääriä ei ole ylitetty.  

 

TAL 7:37 perusteella työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa jommallakummalla 

seuraavista tavoista: 

 

 Kirjataan säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä 

niistä suoritetut korvaukset. 

 Kirjataan kaikki tehdyt työtunnit ja erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä 

niistä suoritetut korotusosat. 

 

Edellisistä jälkimmäinen sopii erityisesti tunti- ja suorituspalkkaisten työntekijöiden 

työaikakirjanpidon perusteeksi (Saarinen 2013, 4.12, 1). Työaikakirjanpidon tulisi sisäl-

tää työntekijäkohtaiset erittelyt niin, että työaikalain mukaisia ylityökertymän maksimi-

määrien ylittymiset voidaan seurannalla havaita ja estää. Työvuoroluettelot ovatkin 

usein olennainen osa työaikakirjanpitoa, koska näillä on usein yhteys todellisiin ja tee-

tettyihin työtunteihin ja ylityötunteihin. (Kurki 2012.) Työvuoroluetteloista selviää 

myös se, mikä on säännöllistä ja mikä sen ulkopuolella tehtyä työtä, mikäli ylityökor-

vausten laskentaan liittyy epäselvyyksiä (Saarinen 2013, 4.12, 2). Tarvittaessa työaikakir-

janpidon perusteella voidaan jälkikäteen selvittää, onko palkka maksettu oikein. Teknis-

tä toteutustapaa työaikakirjanpidolle ei ole määrätty. Se voidaankin toteuttaa yhtä hyvin 

manuaalisesti kuin sähköisesti. Työsuojelutarkastuksessa tavallista on, että palkkakirjan-

pitoa pidetään työaikakirjanpitona, mikä ei vastaa lain edellytyksiä. (Kurki 2012.) Työai-

kakirjanpitoa on säilytettävä vähintään TAL 8:38 mukainen kanneaika, joka on pisim-

millään palkanmaksua, työsuoristusta tai rahan sijasta vapaaksi muutetun vapaan tarkoi-

tettua antoaikaa seuraavat kaksi kalenterivuotta. Työaikakirjanpitoa suositellaan säilytet-

tävän kuitenkin peruspalkan vanhenemisen ajan eli 10 vuotta. On huomioitava, että 

työntekijällä on myös oikeus saada tieto työaikakirjanpitoon hänestä tehdyistä merkin-

nöistä. (Saarinen 2013, 4.12, 2.) 
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Kirjanpito  

Palkkakirjanpidon merkintöjen yhteys pääkirjanpitoon tulee olla aukoton, jolloin kir-

janpidon tilien tapahtumat voidaan täsmäyttää helposti esimerkiksi kausi- ja vuosi-

ilmoituksiin (Syvänperä & Turunen 2011, 176). EPA 5:27 perusteella kirjanpitovelvolli-

sen työnantajan tulee kirjata ennakonpidätykset kirjanpitoonsa ennakonpidätysten tiliä 

käyttäen ja muut palkkaan liittyvät kirjaukset palkkakirjanpitoon ja muistiinpanoihin 

niin, että niiden yhteys palkkalistasta palkkakorttiin, Verohallinnolle maksettavaan mää-

rään ja annettuihin ilmoituksiin on vaikeuksitta todettavissa. EPA 5:29.2 mukaan palk-

kakirjanpidossa ja muistiinpanoista on käytävä riittävästi eriteltyinä selville EPL 2:13 

mukaiset palkat, palkkiot, etuudet, ja korvaukset työsuhteessa sekä kokouspalkkiot, 

henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot, hallintoelimen jäsenyydestä maksetut palk-

kiot, toimitusjohtajan palkkiot, henkilöyhtiön yhtiömiesten nostamat palkat ja luotta-

mustoimesta suoritetut korvaukset. 

 

Palkat käsitellään kirjanpidossa palkkalistan loppusummien perusteella. Käteisenä raha-

na maksetusta palkasta työnantajalla on oltava työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu 

maksun todentava selvitys TSL 2:16.2 perusteella. Kirjanpitolain (1336/1997) 2:6 pe-

rusteella tämä tosite on päivättävä ja liitettävä kirjanpitotositteeseen eli ts. palkkalistaan. 

Kondelinin (2013b) mukaan muu maksun todentava selvitys voi olla esimerkiksi mak-

suhetkellä läsnä olleiden henkilöiden allekirjoittama maksutosite.  

 

Työohjeeseen 

Aloittavan palkanlaskijan tulee ymmärtää, mitä tietoja ja miten palkanlaskennasta toimi-

tetaan kirjanpitoon ja missä muodossa. Työaikakirjanpito on hyvä sisäistää, koska tämä 

kirjanpito osin tuotetaan ja yleensä myös säilytetään palkanlaskennassa ja sen tietokan-

noissa. Myös vuosilomakirjanpito tuotetaan pitkälti palkanlaskennassa, joten sisältövaa-

timusten ymmärtäminen on tärkeää. Kirjanpitomenettelyjä on käsitelty työohjeessa 

karkealla tasolla. (Liite, 31–33.)  
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 Pohdinta 

Opinnäytetyön produktia varten opinnäytetyön tekijä joutui pohtimaan, miten moni-

naisia periaatteita voitaisiin ylipäätänsä esitellä aloittavalle palkanlaskijalle mahdollisim-

man selkeästi ja riittävän tiiviisti. Palkanlaskennan periaatteet ovat sisältyvät säädöksiin 

ja niitä kirjallisuudessa käsitellään enimmäkseen laskentaesimerkkien ja säädöstulkinto-

jen kautta. Tässä opinnäytetyössä ei kuitenkaan ollut tarkoituksena opettaa palkanlaski-

jalle matematiikkaa tai liiemmin oikeustieteitä. Säädökset ovat laissa ja sopimuksissa 

eikä niitä ole syytä toistella sellaisenaan.   

 

Työohje toteutettiinkin palkanlaskennan periaatteita esittelevänä teoksena. Palkanlas-

kennan periaatteiden esittelyn oheen laadittiin kuvioita ja taulukoita asioiden havainnol-

listamiseksi. Näin periaatteet saatiin havainnollistettua avaamatta säädöstekstejä laa-

jemmin. Osaa työohjeessa esitellyistä asioista, kuten tiettyjä luontoisetuja, ulosmittausta 

ja verokortteja käsiteltiin yksityiskohtaisemmin siltä osin, kun etujen käsittelytavat ovat 

suhteellisen vakiintuneita ja niissä on erityispiirteitä. Monissa palkanlaskennan teemois-

sa nähtiin järkeväksi tyytyä kuitenkin vain asioiden esittelyyn. Tällaisia ovat esimerkiksi 

tapaturmavakuutus ja palkanlaskennan erityiskysymykset ulkomaantyötilanteissa. 

  

Vaikka aloittavan palkanlaskijan työohje ei muodosta läpileikkaavaa prosessia, on siinä 

onnistuttu monessa asiassa. Palkanlaskentaa varten työohje kuvaa monia palkanlasken-

nan asioita suhteellisen tiiviisti. Työohje ei kuitenkaan ole tyhjentävä. Esimerkiksi ra-

portointivaatimuksia ei ole onnistuttu kuvaamaan riittävällä tasolla palkanlaskentapro-

sessin alkupäästä lähtien, jolloin aloittavalle palkanlaskijalle ei välttämättä synny riittävää 

kuvaa eri palkkalajien merkityksestä palkanlaskennassa. Osasyynä tähän on aihealueen 

laajuus, osasyynä taas asian vähäinen käsittely kirjallisuudessa. Eri palkkalajien käyttäy-

tymistä palkanvähennyksissä ja työnantajasuoritusten perusteissa olisi ollut hyvä ha-

vainnollistaa, jotta asiat tulisi huomioitu jo prosessin alkuvaiheessa. Jos opinnäytetyö-

prosessin läpiviemiselle olisi varattu enemmän aikaa, olisi lähdeaineistoa varten sovelta-

vaa tietoa voitu kerätä esimerkiksi kenttätutkimuksella havainnoimalla, miten palkan-

laskennan osa-alueet toteutuvat yritysten operatiivisissa palkanlaskentaprosesseissa.    
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Validiteetti  

Opinnäytetyön viitekehys kertoo, kuinka palkanlaskennan periaatteet pohjautuvat la-

kiin, viranomaisen antamiin ohjeistuksiin ja eri sopimuksiin. Säädöstekstien tulkitsemi-

nen on haasteellista ja produktia laadittaessa on jouduttu palaamaan monissa asioissa 

tarkastamaan viitekehyksestä, ovatko asiat sitä laatiessa ymmärretty oikein. On olemas-

sa riski, että lain tarkkaa sanamuotoa ei ole joka tilanteessa osattu huomioida, mikä voi 

aiheuttaa virheen produktissa. Yhtälailla on mahdollista, että kaikkia työohjeen kannalta 

olennaisia säädöksiä ei ole huomioitu, vaikkakin lähdeluettelossa on vain pieni osa niis-

tä säädöksistä, joihin on viitekehystä laadittaessa tutustuttu. Kolmas riski on vanhene-

vat viranomaisohjeet ja vanheneva lainsäädäntö. Näitä riskejä on pyritty eliminoimaan 

opinnäytetyöprosessin aikana, mutta varmuudella ei voida sanoa, voisiko opinnäytetyö-

hön olla jäänyt myös vanhentunutta tietoa. Etenkin, kun vanhentunutta tietoa on tar-

kastusprosesseissa jouduttu korjaamaan. Vanhentuvasta tiedosta huolimatta opinnäyte-

työssä käsitellyt työehtosopimukset ovat vanhentumassa tai jo vanhentuneet. Työehto-

sopimusesimerkkien tarkoituksena ei kuitenkaan ole tulkita, millä tavalla kyseisessä työ-

ehtosopimuksen perusteella asioita sovelletaan, vaan tuoda lisänäkökulma käsiteltävään 

asiaan työohjetta varten.  

 
Useissa asioissa viitekehystä varten olisi kaivattu sopivampia lähteitä. Peruskirjallisuu-

den kolme lähdettä ja niissä käytetty asioiden käsittelytapa oli monessa suhteessa riittä-

mätön suhteessa opinnäytetyön tavoitteisiin. Työohjeessahan mennään asioihin periaat-

teita soveltavalle tasolle. Lähdeaineisto oli kuitenkin enemmän periaatteita tulkitsevaa ja 

esittelevää ja toisaalta periaatteiden soveltaminen poikkesi monessa kohtaa opinnäyte-

työn tavoitteista. Erityisesti lainsäädäntöön pohjautuvaa lähinnä työsuhdeasioita käsitte-

levää lähdeaineistoa olisi ollut tarjolla enemmänkin, mutta niiden kytkeytyminen itse 

palkanlaskentaan oli niin vähäistä, että niiden ei koettu tarjoavan lisäarvoa opinnäyte-

työlle. Viitekehystä laadittaessa joitain asioita saatiin kuitenkin täsmennettyä artikkeleil-

la. Vaikka lähdeaineiston monipuolisuudessa olisi parantamisen varaa, on sen tuoreu-

desta pyritty huolehtimaan. Näin sisällön ajankohtaisuus on suhteellisen helposti myös 

tarkastettavissa. Viitekehyksen laatu kuitenkin jonkin verran kärsii lähdeaineiston sup-

peudesta. Erityisesti tämä näkyy luvussa, jossa käsitellään verottajalle tehtäviä ilmoituk-

sia. Tällaisissa kohdissa lähteiden vuoropuhelu on vähäistä, jos sitä paikoin on juuri 

ollenkaan. Jossain vaiheessa opinnäytetyöprosessia harkinnassa oli myös tiettyjen run-
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saasti referoitujen Verohallinnon ohjeiden ja lakien sijoittaminen liitetiedoksi. Tämä 

olisi parantanut huomattavasti opinnäytetyön luettavuutta. Samalla linkitys alkuperäis-

lähteen ja soveltavan työohjeen välillä olisi kuitenkin heikentynyt niin paljon, että aja-

tuksesta päätettiin luopua. Lukijan on kuitenkin suhtauduttava kriittisesti siihen, onko 

hyödynnettyä soveltavaa tietoa ollut riittävästi tarjolla ja onko lähteissä asioita käsitelty 

riittävän tarkasti.    

 

Opinnäytetyön tavoitteissa on listattu neljä alatavoitetta, joiden pohjalta lähdettiin sel-

vittämään, mitä aloittavan palkanlaskijan tulee palkanlaskennassa sovellettavista periaat-

teista tietää. Kaikki neljä alatavoitetta näkyvät sekä produktissa että opinnäytetyön vii-

tekehyksessä. Opinnäytetyön laadun kannalta olennaista kuitenkin on, miten nämä asiat 

linkittyvät toisiinsa. Tavoitteiden pitäisi kytkeytyä toisiinsa työohjeessa, koska rapor-

tointivaatimukset määräävät palkanlaskentaprosessia pitkälti taaksepäin vaikuttaen yh-

dessä työnantajasuoritusten ja palkasta tehtävien pidätysten kanssa siihen, millaisista 

osista palkka muodostuu. Opinnäytetyössä annetaankin kattava kuva palkanlaskennassa 

sovellettavista periaatteista, mutta tarkastelutapa ei johda prosessimaiseen yhteen linkit-

tymiseen.  

 

Opinnäytetyön produkti on laadittu huomioiden immateriaalioikeudet. Produkti on 

tietoperustan pohjalta kirjoitettua soveltavaa tietoa. Produkti linkittyy vahvasti opinnäy-

tetyön viitekehykseen, josta alkuperäiset lähteet selviävät. Lukija voi varmistaa opinnäy-

tetyön linkittymisen produktiin, sillä produktia ei ole tarkoitus julkaista erikseen. Lain-

säädännöllä ei ole immateriaalisuojaa. Tästä huolimatta säädöstekstien käsittely viiteke-

hyksessä on referoivaa, jolloin lukija voi tarkistaa, miten säädöstekstien tulkinnan ja 

säädösten yhteyden. 

 

5.1 Keskeiset tulokset ja kehittämistarpeet 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi työohje, joka kuvaa palkanlaskennassa tarvittavia tieto-

ja yleisten sovellettavien periaatteiden pohjalta. Monessa asiassa työohje jää yleiselle 

tasolle tuoden kuitenkin esiin monelle palkanlaskennan tehtävissä aloittaville vielä vie-

raita tai jossain määrin helposti vieraaksi jääviä asioita. Parhaimmillaan työohje toimii 

ajankohtaiskatsauksena suodattaen vanhentunutta ja vanhentumassa olevaa tietoa. Pal-
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kanlaskentaa käsittelevä kirjallisuus osoittaakin sen, että tieto ei aina pysy ajan tasalla. 

Esimerkiksi Syvänperän ja Turusen esittämää etusijajärjestystähän on siteerattu monissa 

2010-luvulla kirjoitetuissa opinnäytetöissäkin sellaisenaan perehtymättä sen tarkemmin 

asiaan. Opinnäytetyössä tarkoituksen mukaista on kuitenkin ymmärtää ne asiat, joita 

käsitellään, ja selvittää ne asiat, jotka muuten jäävät vieraiksi. Opinnäytetyön produktina 

oleva työohje osoittaa, millä tasolla asia on opinnäytetyötä laadittaessa ymmärretty.   

 

Opinnäytetyön produkti on sellaista soveltavaa tietoa, jota voidaan toivoa enemmän 

asiaa käsittelevältä kirjallisuudelta. Produktin kuviot ja kaaviot osoittavat, kuinka lähellä 

käytäntöä periaatteet voidaan esittää esittämättä asiaa itse käytännössä. Osa kuvioista ja 

taulukoista on pidemmälle jalostettuja, päivitettyjä tai kokonaisuudessaan uusia tapoja 

havainnollistaa palkanlaskennan periaatteita. Hyviä esimerkkejä tästä ovat mm. palk-

kausjärjestelmä, työsuhdematkalipun käsittely ja ulosmittauksen määräytyminen (liite, 

kuviot 3, 5 & 11). Työohjeessa asiat on selitetty kevyesti verrattuna lainsäädäntöön ja 

moniin muihin lähteisiin, jolloin se sopii kohderyhmälleen.   

 

Työohjeessa kiinnitetään huomioita myös asioihin, joita palkanlaskennan kirjallisuudes-

sa ei niinkään huomioida. Esimerkiksi palkkausjärjestelmän kohdalla unohdetaan työ-

olosuhteet, vaikka ne tietoperustassa nousevat esiin. Erilaiset olosuhdelisät ovat kuiten-

kin olennainen osa henkilön palkkaa monella alalla, joten ne on syytä huomioida. Ilmei-

sesti kirjallisuudessa olosuhteet sisäistetään työn vaativuuteen, mutta olosuhteiden koh-

dalla kyse on kuitenkin pitkälti makroympäristöön liittyvästä palkkausjärjestelmän osas-

ta. Vastaavasti työn vaativuus liittyy mikroympäristöön, henkilökohtaiset ominaisuudet 

liittyvät palkanosana palkansaajaan itseensä ja tuloksellinen toiminnan palkanosa muo-

toutuu ajalliseen painopisteeseen mukaan liittyen aikaansaatuun muutokseen.   

 

Tulevaisuudessa yhtenäinen palkkakoodisto ja ansiorekisteri tulevat muuttamaan pal-

kanlaskennan prosesseja. Tässä opinnäytetyössä ei vielä ole voitu huomioida näitä asioi-

ta. Palkkakoodiston toteutuminen päivittänee palkanlaskennan käsitteistöä tulevaisuu-

dessa yhtenäisemmäksi, mikä helpottaa palkanlaskijoiden työtä ja periaatteiden tulkin-

taa. Ansiorekisteri tulee todennäköisesti keventämään raportointiprosessia poistamalla 

erilliset kausivero- ja vuosi-ilmoitukset, jolloin palkoista raportoidaan ulkoisille sidos-

ryhmille enää yksi aineisto yhteen rekisteriin. Rekisteri mahdollistanee myös ajantasaiset 
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vastakkaiset ennakonpidätys- ja ulosmittaustietojen suorasiirrot, mikä voi yksinkertais-

taa ennakonpidätyksen ja pidätettävän ulosmittauksen laskentaa ja poistaa niihin liitty-

vät moninaiset menettelytavat. Tämä vähentäisi tulevaisuudessa esimerkiksi verokort-

tien ja maksukieltojen käsittelytarvetta. Tulevaisuudessa palkanlaskijan osaamistarve 

voikin palkanlaskennan periaatteiden osalta jopa keventyä. Samalla on pohdittava sitä, 

millaisia tietoteknisiä valmiuksia palkanlaskijat yhä enemmän tarvitsevat, kun palkanlas-

kennan alaprosesseja automatisoidaan.  

 

Monessa palkanlaskennan asiassa voitaisiin yksinkertaistaa periaatteita huomattavasti. 

Esimerkiksi vuosilomalaki on erittäin yksityiskohtainen ja hieman erikoinen. Lainsäätäjä 

on jostain syystä nykyisessä pätkätyökulttuurissa pitänyt kiinni huonommista vuosilo-

maeduista niiden työntekijöiden kohdalla, jotka ovat olleet lyhyemmän aikaa työsuh-

teessa. On muutenkin erikoista, että lainsäätäjä tekee vuosilomien käsittelystä moni-

mutkaista. Omat monimutkaisuudet mahdollistetaan työehtosopimuksilla. Vuosiloma-

lakia ja monia muitakin palkanlaskentaan liittyviä lakeja voitaisiin varmasti yksinkertais-

taa, mikä keventäisi yritysten palkanlaskentaprosesseja huomattavasti. Palkanlaskenta 

on haastavaa asiantuntijatyötä. Jopa niin haastavaa, että ehdin kiinnostua opinnäytetyö-

aiheena vuosiloman säästövapaiden taloudellisien vaikutuksien pitkittäistutkimuksesta.  

 

5.2 Opinnäytetyöprosessin läpivienti  

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessiin on kestänyt kauan. Prosessi käynnistyi jo 

loppukesästä 2013, jolloin tehtiin aihevalinta ja alustavat suunnitelmat opinnäytetyön 

laatimiseksi. Syksyllä 2013 tarve taukoon opiskelun intensiivisyyden suhteen sekä tärke-

ämmiksi priorisoidut asiat venyttivät opinnäytetyöprosessin käynnistymistä. Lopulta 

viitekehyksen laatiminen aloitettiin helmikuun lopussa 2014. Tässä vaiheessa opinnäyte-

työn tavoitteet ja aihevalintaa uusittiin, sillä alkuperäinen ajatus aiheesta oli liian työläs 

ja olisi vaatinut enemmän aikaa. Syksyllä koottu tietoperusta tuhottiin ja viitekehyksen 

laatiminen aloitettiin alusta. Aihe täsmentyi aloittavan palkanlaskijan työohjeeksi.  

 

Viitekehystä laadittiin helmi–maaliskuussa noin kolmen viikon ajan, jonka jälkeen tä-

män ohella aloitettiin myös työohjeen laatiminen. Mitään ajatusta ei kuitenkaan ollut 

vielä siitä, millainen työohjeen layout tai toteutus olisi. Pohdintojen jälkeen päätettiin 
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hyödyntää opinnäytetyön raportointimallista sarkaimia ja fonttia, jotta työohje linkittyisi 

riittävästi muuhun opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön sidos pysyisi siistinä. Lukijallekin 

on helpompaa, kun ei tarvitse totutella useampaan fonttiin. Muuten työohje laadittiin 

tyyliltään erottuvaksi tiiviiksi lehtiöksi tiivistämällä riviväliä ja valitsemalla väritykseksi 

hyvän olon tunnetta lisäävä oranssi ja oivallusta lisäävä vihreä. Työohje toteutettiin yhtä 

aikaa viitekehyksen ja pohdintojen kanssa. Tätä vaihetta kesti noin neljä viikkoa. Opin-

näytetyön kieliasua, lähdeviittauksia ja raportointityylejä tarkasteltiin erityisesti kahden 

viimeisen viikon aikana. Tässä vaiheessa myös lähdeviittaukset tarkistettiin, jolloin asia-

sisältöä ja virheviittauksia vielä täsmennettiin. 

 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön toteutus oli lopulta hyvin intensiivinen. Ideat ja ajatuk-

set opinnäytetyöhön liittyen olisivat kehittyneet ehkä paremmin, jos opinnäytetyön laa-

timisessa olisi pidetty taukoa. Opinnäytetyön laatuun vaikuttanut kiire hankaloitti tekni-

sesti toteutusta ja esimerkiksi lisärajaukset ovat jääneet tekemättä. 

  

5.3 Oma oppiminen ja kehittyminen 

Omalta kohdaltani opinnäytetyöaiheen valinta oli onnistunut. Aihealue toi osaamista 

monella sellaisella osa-alueella, jotka opintojen ja työkokemuksen kautta eivät vielä ole 

muuten tulleet riittävän tutuiksi. Opinnoissanihan olen erikoistunut enemmän henki-

löstövoimavarojen johtamiseen, jonka keskeisiä säädöksiä sovelletaan osin palkanlas-

kennassakin. Monien asioiden kohdalla opitut asiat ovat kuitenkin jääneet periaatetasol-

le kehittymättä soveltavaksi tiedoksi. Työoikeuden asiat ovat monessa suhteessa korre-

loituneet ajatuksiksi siitä, miten ei pidä toimia, vaikka tarkoituksena on nimenomaan 

saada aikaan toimintaa pohtimalla, miten toimintaa johdetaan oikein. Erikoistumis-

opinnoissani asioita ei tarkastella niinkään palkanlaskennan näkökulmasta, joten urava-

linnan kannalta näkökulma oli suotava opinnäytetyössäni.   

 

Työelämässä on riski ns. sokaistua jo sisäistettyihin asioihin. Pahimmillaan palkkalas-

kennan asioista keskustellessa olen kuullut kommentteja tyyliin ”ei meillä niin voi teh-

dä”. Suuri osa asioista tehdään toki yritysten prosessien ja käytäntöjen pohjalta. Tämä ei 

kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että prosesseja ja käytäntöjä ei olla valmiita kehittämään 

vastaamaan sidosryhmien asettamia vaatimuksia. Aloittavana palkanlaskijana olen koh-
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dannut tilanteita, joissa olen joutunut kyseenalaistamaan käytäntöjä suhteessa periaattei-

siin. Opinnäytetyön myötä minulla on enemmän asiantuntemusta näihin tilanteisiin. 

Asiantuntemus kehittyy työkokemuksen myötä varmasti vahvemmaksi, mikä mahdol-

listaa jatkossa entistä analyyttisemmän työskentelyn ja liiketoiminnan kehittämisen.   

 

Opinnäytetyön suhteen alkuperäinen tavoite oli vahvan asiantuntemuksen syntyminen. 

Opinnäytetyöprosessin viivästyessä tavoitteeksi muodostui kuitenkin opinnoissa val-

mistuminen. Alkuperäinen ajatus kuitenkin vahvistui vielä prosessin aikana. Pääsin sy-

ventymään myös niihin palkanlaskennan osa-alueisiin, jotka itselleni olivat tuntematto-

mia. Työohjetta varten käsiteltävät asiat piti todella sisäistää, jotta ne esitettäisiin oikein. 

Tämä johti asioiden pohtimiseen ja varmistamiseen useissa tilanteissa, kun piti tarkas-

taa, onko asia todella niin kuin se on esitetty. Työohjeena toteutettava produkti olikin 

onnistunut valinta opinnäytetyö aiheeksi.  

 

Konkreettinen hyöty opinnäytetyöprosessista oli, että se vahvisti ajatusta siitä, mitä iso-

na haluan tehdä. Pohdinnat, palaanko juurilleni puutarha-alalle, perustanko yrityksen, 

rupeanko elämäntapaintiaaniksi vai valitsenko monipuoliset taloushallinnon tehtävät, 

ovat pyörineet mielessäni jo pitkään. Lähivuosina tulen kuitenkin näillä näkymin toi-

mimaan palkanlaskennan tehtävissä, joissa pääsen kehittämään omaa asiantuntemusta-

ni. Lähdin opiskelemaan liiketalouden tradenomiksi löytääkseni uuden suunnan työ-

uralleni. Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana ajatukset tulevien tavoitteiden ja 

päämäärien suhteen ovat selkiytyneet. Unelma-ammatistani on kehittynyt nyt päämäärä. 
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Liite Aloittavan palkanlaskijan työohje  

 Aloittavan palkanlaskijan työohje 
 

Viimeisin päivitys: 14.5.2014, Vesa Mursu 
…     

 
Tämä palkanlaskennan työohje on tarkoitettu sinulle, joka aloitat palkanlaskennan teh-
tävissä. Siitä selviää palkanlaskennassa tavallisesti sovellettavien periaatteiden vaikutus 
palkanlaskentaan. Eri työehto- ja työsopimuksissa ja yrityksien käytänteissä on kuiten-
kin runsaasti erilaisia palkanlaskentaan vaikuttavia ehtoja, joten tämä työohje ei ole tyh-
jentävä. Siitä löytyy kuitenkin ratkaisuja tavanomaisiin kysymyksiin, joita yritysten pal-
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1. Palkanlaskennan aikataulut 

 
Palkanlaskentaan liittyy runsaasti säännöllisiä palkkakausittaisia, kuukausittaisia ja vuo-
sittaisia rutiineja, joista osa riippuu palkanlaskennan toteutustavasta ja siitä mitä sidos-
ryhmien kanssa on sovittu. Säännöllisiä rutiineja tulee tarkastella uudestaan aina lain, 
työehtosopimusten ja muiden vaikuttavien tekijöiden muuttuessa.  
 
Palkanlaskennan usein toistuvia rutiineja ovat ainakin kausiveroilmoituksen antaminen 
ja maksaminen viim. 7. tai 12. päivä, tarvittaessa kuukauden 20. mennessä annettava 
ilmoitus ja maksu työeläkevakuutusyhtiölle, muille vakuutusyhtiöille annettavat kuukau-
sittaiset ilmoitukset ja suoritettavat maksut, palkanlaskenta, palkkatilitykset, ulosottotili-
tykset, ay-jäsenmaksutilitykset ja palkkasuoritusten yhteenvedon laatiminen. 
 
On hyvä tiedostaa myös kriittiset kellon ajat. Ainakin maksuaineiston pankkiin siirtämi-
seen liittyvä aikataulu kannattaa selvittää, jotta palkat maksettaisiin ajoissa.   
 
Tammikuussa ennen palkanlaskentaa 
päivätään vakuutusmaksuprosentit las-
kentajärjestelmään. Ennakonpidätyksen 
suorasiirtotietoaineistot tilataan verotta-
jalta ja palkansaajia informoidaan vero-
kortin toimittamismenettelyistä. 
 
Tarkistetaan uuden vuoden päivän ja 
loppiaisen vaikutus palkanlaskentaan. 
Verottajalle ja vakuutusyhtiöille ja työt-
tömyysvakuutusmaksurahastolle teh-
dään mahdolliset vuosi-ilmoitukset.  
 
Helmikuun 1. otetaan uudet verokortit 
käyttöön ja varmistetaan, että ennakon-
pidätystieto on saatu jokaiselta palkan-
saajalta. Työttömyysvakuutusmaksuen-
nakko maksetaan 1.3. mennessä. 
 
Maaliskuussa tarkistetaan pitkäperjan-
tain, pääsiäislauantain ja 2. pääsiäispäi-
vän vaikutus palkkaan. Lomavuosi päät-
tyy 31.3.  
 
Huhtikuussa tehdään vuosilomalas-
kenta ja annetaan harvennetun ilmoi-

tusajan kausiveroilmoitus. Vappuaaton 
vaikutus palkkaan tarkistetaan. Työttö-
myysvakuutusmaksuennakko maksetaan 
1.5. mennessä. 
 
Toukokuussa tarkistetaan oikeus palk-
kaan vappupäivältä 1.5. ja helatorstailta. 
 
Kesäkuussa tarkistetaan juhannuksen 
vaikutus palkkaan.  
 
Elokuussa maksetaan viimeinen työt-
tömyysvakuutusmaksuennakko 1.9. 
mennessä.  
 
Marraskuussa tarkistetaan pyhäinpäi-
vän vaikutus palkkoihin sekä työttö-
myysvakuutusmaksun ennakonmaksun 
suuruus. 
 
Joulukuussa tarkistetaan työntekijöi-
den oikeus palkkaan jouluaatolta, joulu-
päivältä, tapaninpäivältä ja itsenäisyys-
päivältä. Työttömyysvakuutusmaksuen-
nakko maksetaan 1.1. mennessä. 
 

 
2. Työsuhteen ehtojen määräytyminen 

 
Työsuhteen ehdot määräytyvät työlainsäädännön, työehtosopimusten, yrityksessä vallit-
sevien käytäntöjen, työsopimuksen ja työn johdon määräysten mukaan Ehtoja tulkitaan 
hierarkkisessa järjestyksessä. Työsuhteen ehtojen tulkitsemisessa käytettävä säädösten 
hierarkkinen järjestys on koottu oheiseen taulukkoon. Tulkintajärjestyksessä ylinnä ole-
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van pakottavan ehdon tulee aina täyttyä, mutta tulkintajärjestyksen alempaa ehtoa so-
velletaan sen ollessa työntekijän kannalta edullisempi. Työnantajalla on aina tulkintaoi-
keus työsuhteen ehdoissa. Tosin epäselvä ehto on tulkittava yleensä työntekijän eduksi. 
 

Toistuvien määräaikaisten työsuhteiden ehdot määräytyvät kuten toistaiseksi voi-
massa olevissa työsopimuksessa, jos keskeytykset ovat lyhyitä eikä työehtosopimukses-
sa muuta mainita. Määräaikaisten sopimusten ehdot eivät yleensä voi olla huonompia 
kuin kokoaikaisissa sopimuksissa. Muutenkin työehtojen määräytymisen perusteen on 
oltava asiallinen, eikä se saa olla esimerkiksi syrjivä. 
 

Työsuhteen ehtojen määräytymisjärjestys 

 
1.  Lainsäädäntö 

 
mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työeläkelaki 

2.a Työnantajaa työsuhteessa sitova työehtosopimus: 

 
2.1 Normaalisitova TES 

 
2.2 Yleissitova TES, (löytyy: www.finlex.fi ) 

 
2.3 (Vuokratyöntekijän käyttäjäyritystä sitova TES, kuten edellä) 

    b Sitovaan työehtosopimukseen liittyvä paikallinen sopimus 
3. Työsopimus 
4.  Työpaikan paikalliset sopimukset (myös vuokratyöntekijän käyttäjäyrityksen)  
5.  Työpaikan käytänteet (myös vuokratyöntekijän käyttäjäyrityksen) 
6.  Työnantajan määräykset 

 

Milloin on kyse johtajasopimuksesta? 
 

Vastaako henkilö koko yrityksestä tai yrityksen itsenäisestä osa-alueesta?  
Toimiiko johtoa suoraan avustavassa asiantuntijatyössä päällikköasemassa?  
Onko henkilöllä oikeus päättää muiden ylempien toimihenkilöiden työehdoista? 
Päättääkö johtaja itsenäisesti omista työajoistaan? 
 
Toimitusjohtajan ja ylimpien johtajien palkkaehdot määräytyvät yleensä kokonaisuu-
dessaan johtajasopimusten perusteella. Myös johtajakohtainen tai koko johtajistoa kos-
keva käytäntö voi olla määräävä. Työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia ei sen sijaan 
noudateta johtajien sopimusehtoina. Alemmat johtajat ovat työsuhteessa, jolloin palkka 
määräytyy kuten muilla työntekijöillä. Raja ei kuitenkaan ole selkeä. Toimitusjohtajan 
lisäksi pienemmissä yrityksissä ei yleensä ole muita johtajasopimuksia.   
    
 2.1 Palkkakauden määräytyminen 

 
Tavallisimpia palkanmaksukausia ovat kuukausi, ½ kuukautta, kaksi viikkoa ja viikko. 
Palkkakausi voi kuitenkin olla muunkin pituinen. Työsopimuslaki määrää palkkakausien 
maksimipituudet, mutta työehtosopimuksessa voi olla tarkempiakin ehtoja. Käytössä 
olevia lain ja sopimusten mukaisia palkkakausia ei tule yksipuolisesti muuttaa. Palkan-
laskennassa käytetään harvemmin edellisistä poikkeavia kausia 
 
Palkkakausien maksimipituus määräytyy seuraavasti: 
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− Palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa, jos aikapalkan perustee-
na on viikkoa lyhyempi aika ja muuten vähintään kerran kuukaudessa. 

− Suorituspalkka maksetaan kuukausittain tulevan palkan yhteydessä tai kahden vii-
kon välein ja tarvittaessa arvioituna käytetyn ajan perusteella. 

− Voitto-osuuden, provision tai vastaavalla perusteella määräytyvän palkanosan mak-
sukausi saa olla enintään 12 kuukautta. 

− Työsuhteen päättyessä myös palkanmaksukausi päättyy. 
 

Lisätietoa: työsopimuslaki ja työehtosopimus 
 

Osa-ajan palkka 

 
Palkkakaudet johtavat tilanteisiin, joissa aika- tai suorituspalkkaa joudutaan jakamaan. 
Yhtälailla osa-ajan palkkaa voidaan laskea kuukausipalkan oikaisuna, kun poissaoloja 
käsitellään palkkalaskelmalla ja laskentajärjestelmässä. Urakkapalkkoja ja suorituspalk-
koja lasketaan usein arvioituina tehdyn työajan perusteella. Osa-ajan palkan laskemises-
sa laskentaperuste on yleensä kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika. (Kuvio 1.)  

 

Osa-ajan palkka =   

kuukauden tehdyt työpäivät 

= 

kuukauden tehdyt työtunnit 
 

 

kuukauden todelliset työpäivät kuukauden todelliset työtunnit 
 

 
Kuvio 1. Osa-ajan palkanlaskeminen. 

 
 2.2 Palkanmaksupäivä ja tapa 

 
Jos palkanmaksupäivästä ei ole sovittu, maksetaan palkka niin, että se on työntekijän 
tilillä käytettävissä palkkakauden viimeisen päivän aamuna. Periaate on sama 
työsuhteen päättyessä, jolloin työntekijä palkkakausi päättyy, ellei muuta ole sovittu. 
Työehtosopimuksessa on kuitenkin yleensä määritelmä tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkanmaksuun liittyvästä laskenta-ajasta. Kuukausipalkkaisten palkasta joudutaan usein 
maksamaan ja käsittelemään tiettyjä eriä vasta palkkakautta seuraavalla palkkakaudella.  
 
Palkka ei siirry työntekijän tilille pyhäpäivinä eikä muutenkaan pankkien maksuliiken-
teen ollessa suljettu. Maksujärjestelmään voi liittyä myös muita sellaisia viiveitä, jotka 
palkanlaskennassa joudutaan huomioimaan kuten tarkastusprosessi.  
 
Palkan saa antaa käteisellä pakottavasta syystä, jolloin palkanmaksusta on tehtävä 
työntekijän allekirjoittama kuitti. Kuitti toimitetaan kirjanpitoon palkkalistan liitteeksi.  

 
Lisätietoa: työsopimuslaki ja työehtosopimus 

 

3. Palkkausjärjestelmä  

 
Palkkausjärjestelmä perustuu yleensä työehtosopimukseen, mutta toisinaan paikalliset 
sopimukset ja työsopimukset määrittävät sen. Erityisesti tietyt palkanosat, kuten voitto- 
ja suorituspalkkiot päätetään useimmiten yrityskohtaisilla paikallisilla sopimuksilla.  
 
Palkka määräytyy yleensä työn vaativuuden, työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuk-
sien, tuloksellisen toiminnan ja työnteko-olosuhteiden perusteella. (Kuvio 2.)  
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Henkilökohtaiset 

ominaisuudet

Tuloksellinen 

toiminta

Työnteko-

olosuhteet

Työn             

vaativuus

Työntekijän 
palkka

Kuvio 2. Palkkausjärjestelmän osa-alueet 

 
Palkkausjärjestelmän mukaan määräytyvät palkanosat voivat olla erillisiä kertakorvauk-
sia, jatkuvia aikaperusteisia lisiä tai osa palkansaajan normaalia aika-, suoritus-, tai voit-
topalkkaa.  
 

Työn vaativuus on yleensä määritelty vaativuus-
ryhmittelyn kautta osaksi suoritus- tai aikapalk-
kaa. Työn vaativuuteen liittyviä erilliskorvauksia 
ovat mm. sijaisuuskorvaukset. Yhtälailla työvaa-
tivuudesta voidaan maksaa erillistä esimieslisää 
tai vastaavalle työntekijälle vastuulisää.  
 
Samalla tavalla osa henkilökohtaisista ominai-
suuksista muodostaa osan palkasta. Joillain 
toimialoilla maksetaan esimerkiksi erillistä kieli-
lisää, joka määräytyy prosenttiperusteisena ai-
kapalkasta. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 
perustuvat myös erilliset ammattitutkinnosta 
maksettavat korvaukset.  

 
Toisinaan työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet linkitetään palkkaan työnvaati-
vuusryhmittelyn kautta, jolloin hankittu ammattitaito mahdollistaa tiettyjen vaativuusta-
sojen mukaisten töiden vastaanottamisen.  
 
Yksi vaihtoehto on liittää henkilökohtaiset ominaisuudet tulokselliseen toimintaan: 
Ammattimyyjälle maksetaankin usein provisiopalkkaa, jolloin myyntiominaisuudet tule-
vat huomioitua. Fyysisessä työn urakkapalkassa huomioidaan fyysinen suoriutumiskyky 
ja erityisesti johtajien palkoissa huolehditaan tuloksentekokyvystä erinäisillä voittopalk-
kioilla. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvat palkanosat eivät aina ole selkeitä. 
 
Suoraan työnteko-olosuhteisiin perustuvat lisät maksetaan tavallisesti lisinä tai erillisinä 
korvauksina. Tällaisia ovat esimerkiksi vaaralliseen ja fyysisesti tai psyykkisesti rasitta-
vaan työhön liittyvät lisät. Tavallisia ovat mm. yölisä, vuorotyölisä, tunnelityölisä ja 
pakkasvarastolisä. 
 
Palkkausjärjestelmä määräytyy yleensä työehtosopimuksen mukaan. Palkkausjärjestelmä 
voi kuitenkin perustua myös paikalliseen työnantajakohtaiseen sopimukseen tai sen voi 
korvata palkansaajan työsopimuksessa oleva absoluuttisesti hänelle edullisempi palkka-
ehto. Työntekijän palkka sovitaankin yleensä tarkemmin työsopimuksessa ja palkanlas-
kennassa on toisinaan vain tieto sen suuruudesta.  

 
Lisätietoa: työehtosopimus 

 

 3.1 Palvelurahapalkat 

 
Palvelurahapalkat ovat tulokselliseen toimintaan liittyviä palkkaeriä. Palvelurahapalkalla 
tarkoitetaan työntekijän saamia ”tippejä” eli vapaaehtoisia palvelurahoja tai pakollisia 
palvelurahoja kuten työntekijän palkanperusteena olevia kiinteitä eteispalvelumaksuja. 
Pakolliset palvelurahat käsitellään yrityksen kirjanpidossa tulona ja ne käsitellään pal-
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kanlaskennassa samalla tavalla kuin muutkin suorituspalkat. Vapaaehtoiset palvelurahat 
taas eivät ole yrityksen tuloa, mikä vaikuttaa niiden käsittelytapaan palkanlaskennassa.  
 
Vapaaehtoisia palvelurahoja voidaan tilittää työntekijälle jälkikäteen tai hän voi saada ne 
ennakkona. Työntekijän on raportoitava saamansa vapaaehtoisten palvelurahojen mää-
rä. Työnantaja ei toimita vapaaehtoisesta palvelurahasta ennakonpidätystä. Sen sijaan 
sen arvosta on tehtävä työttömyys- ja työeläkemaksujen pidätykset ja se on huomioita-
va vakuutusmaksujen ja sosiaaliturvamaksun perusteessa ja verottajalle tehtävällä vuosi-
ilmoituksella. Vastaavasti palvelurahat huomioidaan sairauspäivärahan ja vuosilomapal-
kan laskennassa. 

 
Lisätietoa: työehtosopimus ja www.vero.fi  

 

 3.2 Henkilökunta- ja luontoisedut 

 
Työnantaja voi järjestää henkilöstölle erilaisia verovapaita etuja. Tällaisia etuja ei vält-
tämättä käsitellä henkilön palkkalaskelmalla, kun niistä ei tehdä ennakonpidätystä. Sisäi-
sen raportoinnin kohdistaminen, edun arvon vähennys palkasta tai verottomuuden 
edellytysten seuraaminen voivat kuitenkin olla syy käsitellä nämäkin edut palkanlasken-
nassa. Tilanteissa, joissa työnantajan hallinnassa oleva hyödyke siirretään työntekijälle, 
on oltava tarkkana. Hyödykkeen arvosta voidaan tarvita kriittinen ulkopuolinen arvio, 
jonka mukaan siirrettävä hyödyke käsitellään, joko palkkana, myyntinä tai näiden yhdis-
telmänä.  
 
Henkilökuntaedun verottomuuden edellytyksenä on pääsääntöisesti edun kattavuus, 
jolloin se on koko henkilöstön käytettävissä. Verovapaat edut annetaan aina sellaisi-
naan. Kustannusten korvauksena annettu henkilökuntaetu on aina rahapalkkaa. 
Verovapaita henkilökuntaetuja ovat tavallisesti mm. terveydenhuolto, henkilökunta-
alennus, merkkipäivälahja tai muu vähäinen hyödykkeenä annettu lahja, virkistys- ja 
harrastustoiminta, yhteiskuljetus työssäkäyntimatkoilla, sairaan lapsen hoidon järjestä-
minen enintään neljäksi päiväksi, kun ajalta muuten saisi täyden palkan, työkäyttöön 
järjestetyn tietoliikenneyhteyden ja -laitteiston käyttö, koulutus lukuun ottamatta laajoja 
tutkintokoulutuksia, vastaaviin koulutuksiin sisältyvät matkat, ammattitaidon ylläpitä-
miseen tarkoitetut lehdet ja työntekijän henkilökohtaisen omatoimisen kulttuuri- ja lii-
kuntatoiminnan tukeminen enintään 400 eurolla vuodessa.  
 
Muut saadut edut ovat pääsääntöisesti veronalaisia. Ne käsitellään palkkalaskelmilla 
ennakkoon saatuna kokonaispalkan osana luontoisetuarvojen mukaisina. Jos muuta ei 
ole laissa tai Verohallinnon ohjeistuksessa määrätty, on luontoisedun verotuksellinen 
arvo sen käypä arvo. Pääsääntöisesti käypä arvo toimii verotusarvona myös sen ollessa 
verottajan vahvistamaa raha-arvoa pienempi. Työntekijän edusta maksama osa vähen-
netään aina luontoisetuarvosta. Jäljelle jäävästä arvosta tehdään ennakonpidätys ja mak-
settava työntekijän ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut kuten muusta rahapalkasta. 
Osa-ajalta saatu luontoisetu lasketaan veropäivien (kuvio 8) mukaisena.  
 
Säännöllisesti saadut luontoisedut on käsiteltävä palkkakausittain. Satunnaiset enintään 
400 euron edut käsitellään kalenterivuoden aikana yksittäisinä erinä tai jaksottamalla ne 
loppuvuoden ajalle. Satunnaisia etuja ovat esimerkiksi työnantajan auton käyttöoikeus 
muuton yhteydessä ja työnantajan loma-asunnon käyttöoikeus. 

 

http://www.vero.fi/
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Kuvio 3. Työsuhdematkalipun käsittely 

Verovapaata 300 
euron alittavalta 

osalta

Veron alaista 300 
euron ylittävältä 

osalta

Verovapaata 600
euron ylittävältä 

osalta

Veron alaista 
3400 euron

ylittävältä osalta

↑ Esim. 900 euron 
arvoinen 

matkalippu 
voidaan käsitellä 
kausittain, jolloin 
verovapaaetu on 

50 euroa 
kuukaudessa. 
Työsuhteen 

päättyessä edun 
käsittely on 
oikaistava.

↑ Jos vuositasolla 
900 euron oleva 
matkalippuetu 

käsitellään 
kumulatiivisesti, 

oikaisutarvetta ei 
synny työsuhteen 
päättyessä kesken 

vuoden.

Lisätietoa: www.vero.fi, tuloverolaki, ennakkoperintälaki 
 

Puhelinetu 

 
Puhelinedun raha-arvo vuonna 2014 on 20 euroa kuukaudessa jokaista työntekijän va-
paa-ajalla vapaassa käytössä olevaa puhelinta kohden. Mikäli eri puhelimissa on käytös-
sä sama puhelinnumero, on tältä osin työntekijällä vain yksi puhelinetu. Puhelinedun 
verotusarvo kattaa laajasti puhelimen käytöstä syntyneet kustannukset. Se ei kuitenkaan 
kata muita erillismaksullisia sisältöpalveluita kuin yhteystietotiedustelut. Muut maksulli-
set sisältöpalvelut käsitellään sopimuksen mukaisesti joko nettopalkan vähennyksenä tai 
hankinta-arvon mukaisena luontoisetuna.   
 
Työsuhdematkalippu 

 
Työsuhdematkalippu on työpaikan- ja kodin 
välisille matkoille järjestetty matkalippuetu. 
Työntekijälle työmatkoista maksettava korvaus 
tai työnantajan järjestämä yhteiskuljetus eivät 
ole luontoisetuja, kuten ei myöskään henkilö-
kuljetusta harjoittavan yrityksen työntekijälleen 
tarjoama vapaalippu. 
 
Työsuhdematkalipun ennakonpidätysmenettely 
tehdään vuositasolla, mutta palkanlaskennassa 
lippu käsitellään yleensä palkkakausittain, joko 
arvioituna tai kumulatiivisena. Arvoltaan yli 
400 euron työsuhdematkalippu on käsiteltävä 
aina palkkakausittain. Työsuhde matkalipusta 
veronalaista on 3400 euron ylittävä osa sekä 
300–600 euron välinen osa. Työsuhteen ja 
vuoden päättyessä edun toteutunut arvo on 
tarkistettava. (Kuvio 3.) 
 
Työntekijän kustantaessa osan työsuhdematka-
lipun arvosta, kohdistuu tämä ensisijaisesti ve-
ronalaiseen osuuteen. Verottajalle annettavassa 
vuosi-ilmoituksessa eritellään vastaavasti ve-
ronalaisena annettu etu ja verovapaan edun 
määrä.  
 
Autoetu 

 
Autoetua on työnantajan henkilö- ja pakettiau-
ton käyttö yksityisajoihin, myös työmatkoilla. 
Etu käsitellään käyttöetuna, jos työntekijä mak-
saa vähintään polttoainekustannukset. Muuten 
kyse on vapaasta autoedusta. Autoetu määräy-
tyy kilometriperusteisesti tai se voidaan käsitel-
lä Verohallinnon vuosittain antaman luon-

http://www.vero.fi/
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toisetuarvon mukaan. Kilometriperusteista käsittelyä varten tarvitaan ajopäiväkirja tai 
muu luotettava selvitys. Muu luotettava selvitys voi olla esimerkiksi se, että auton mat-
kamittarilukema on vuodessa muuttunut vain laskettavan edun määrän. Jos etuun liittyy 
palkattu kuljettaja, edun arvoa korotetaan. 
 
Ajopäiväkirjan merkinnöistä on selvittävä päivittäiset ajoreitit, käyttäjä, matkan pituus ja 
matkamittarilukemat ajon alkaessa ja päättyessä. Autoedun luontoisetuarvon laskentaa 
varten selvitetään otteesta käyttöönottovuosi ja käyttövoima, auton uushankintahinta, 
autoon hankitut lisävarusteet ja niiden arvo, auton yksityis- ja työkäyttömäärä. 
 
Verottajan vuosi-ilmoitukselle eritellään työntekijältä peritty korvaus, veronalainen arvo 
vähennettynä perityllä korvauksella, tarvittaessa ajettu kilometri määrä, auton ikäluoki-
tus ja autoedun muoto.  
 
Ravintoetu 

 
Ravintoedun käsittelyyn vaikuttaa ravintoedun myöntämistapa ja sen kustannukset. 
Ravintoetu voi olla työntekijälle henkilökohtaisesti järjestetty maksuväline (ruokalippu, 
lounaskortti tai -seteli), sopimusruokailu- tai henkilöstöruokailuateria. Maksuvälineenä 
annetun ravintoedun käsittely verotuksessa on hieman erilaista. Luontoisetuarvon mu-
kaista ravintoetua voi saada yhden työpäivää kohden. Ravintoedun raha-arvo määräytyy 
välittömien arvonlisäverollisten kustannusten perusteella lukuun ottamatta esimerkiksi 
aterian kuljetuskustannuksia. Työntekijän korvatessa osan aterian hinnasta, huomioi-
daan tämä luontoisedun raha-arvon vähennyksenä. Työntekijällä on oikeus ravintoetua 
vastaavaan korvaukseen myös lomapäivinä. (Taulukko 1.)  
 
Taulukko 1. Ravintoedun käsittely palkanlaskennassa vuonna 2014 

Ravintoedun  
järjestämistapa  Henkilöstöruokailu  Sopimusruokailu 

Henkilökoht. lounasse-
teli-, -lippu tai -kortti 

Ravintoedun  
laskentaperuste 

Raaka-aine-, valmis-
tus- ja tarjoilukus-
tannukset arvonli-

säveroineen 

Sopimushinta ja 
arvonlisävero 

edun nimellisarvo 

L
u
o

n
to

is
ed

u
n

 r
ah

a-
ar

v
o

 l
as

k
en

-

ta
p

er
u
st

ee
n

 o
ll
es

sa
 

< 6,10 €  100 % laskentaperusteesta 

6,10 – 10,00 €   6,10 euroa  
75 % laskentapohjasta 
ja vähintään 6,10 euroa 

> 10,00 €  100 % laskentaperusteesta  
työntekijän 
maksaessa 

osan 

työntekijän osa kustannuksista vähennetään  
luontoisedun raha-arvosta 

työntekijän 
ollessa 

 lomalla  

etu korvattava rahana luontoisedun raha-
arvon ja työntekijän edusta työnantajalle 
maksaman osan erotuksen suuruisena 

 100 % laskentapohjan 
ja työntekijän normaa-
listi maksaman osan 

erotuksesta ellei korvata 
rahana  

 
Lounassetelin ja vuosiloman aikana korvattavan ravintoedun käsittelystä palkkalaskel-
malla on esimerkki vuosilomapalkan yhteydessä (taulukko 6). Ravintoedun liittyessä 
täysihoitoon on Verohallinto ohjeistanut asiasta erikseen. Verottaja vahvistaa ravin-



  

 
 9    

toedun raha-arvot vuosittain, mutta laskentaperiaate on pysynyt pitkälti samana. On 
huomioitava, että työntekijälle ei synny ravintoetua päiviltä, jolloin hän ei etua käytä.  
Verottajan vuosi-ilmoitukseen ravintoedusta ilmoitetaan sen työntekijän maksamalla 
osalla vähennetty verotusarvo sekä ilmoitus siitä, jos verotusarvoa ei jää.   
 
Asuntoetu 

 
Asuntoedun arvo kannattaa aina tarkastaa verottajan ohjeistuksesta. Autotalli- ja auto-
hallipaikkaetu, sekä sähkönkäyttöoikeus käsitellään palkanlaskennassa erikseen. Mat-
kanjärjestäjien työntekijälle järjestetystä ulkomaan asuntoedusta on tarkempia ohjeis-
tuksia.  
 
Asuntoedun luontoisedun arvon laskennassa olennaisia tietoja ovat mm. rakennuksen 
tai sen täydellisen peruskorjauksen valmistumisvuosi, neliömäärä sekä muussa kuin 
asuinkäytössä olevien tilojen neliömäärä ja rakenteellinen käyttötarkoitus, asunnon työ-
käytön määrä, asunnon sijaintialue ja sen vuokrataso, rakennuksen mahdollinen arava-
rahoitus ja se, onko asunto jaetussa käytössä. Työntekijän maksamat lämmityskustan-
nukset vähennetään luontoisedunraha-arvosta ja ennakonpidätyksen alaisesta palkasta 
kuten muidenkin luontoisetujen kohdalla.  
 
Asuntoetu käsitellään vuosi-ilmoituksella työntekijältä perittävältä osuudella vähennet-
tynä, yhdessä muiden sellaisten etujen kanssa, joista ei tehdä tarkempaa ilmoitusta. 
 
 3.3 Työaikajärjestelyiden ja pyhäpäivien vaikutus palkkaan  

 
Sovitun säännöllisen työajan lisäksi tehty työ on ylityötä, kun se ylittää lain mukaisen 
säännöllisen työajan ja muuten lisätyötä. Sekä ylityö että lisätyö tehdään työnantajan 
aloitteesta. Lain mukaan säännöllinen työaika on korkeintaan kahdeksan tuntia vuoro-
kaudessa lukuun ottamatta eräitä poikkeuksia. Tämän ylittävältä osalta maksetaan yli-
työkorvaus 50 %:na kahdelta ensimmäiseltä tunnilta ja 100 %:na seuraavilta tunneilta, 
kuten viereisessä esimerkissä maanantailta ja lauantailta. Viikoittaisen työajan ylittävä 
osuudelta maksetaan 50 %:n korvaus, kuten viereisessä esimerkissä sunnuntailta ja lau-
antailta. Sunnuntailta on lisäksi maksettava 100 %:lla korotettu palkka.  
 
Työehtoihin liittyy yleensä erinäiset yö-, ilta-, lauantai- tms. lisät. Oheisessa esimerkissä 
(taulukko 2) on esitelty mahdollisen yölisän määräytymistä, kun se on määritelty klo 
22–06 väliseltä ajalta maksettavaksi. 
 
Lisätyön palkassa kuten myös ylityöpalkan perusteessa on huomioitava pääsääntöisesti 
kaikki säännölliseltä ajalta sopimuksen mukaan määräytyvät palkat kuten luontoisedut. 
Ei kuitenkaan enintään kaksi kertaa vuodessa maksettavaa voittopalkkiota. Työajan 
palkat määräytyvät kalenteripäivien ja kellovuorokausien mukaan, jos muusta ei ole 
sovittu. 
 

Lisätietoa: työaikalaki ja työehtosopimus  
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X=työhöntuloaika m t k t p

4:00 X X X X X
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säännöllinen työ 7½ 7½ 7½ 7½ 7½ 37,5

lisätyö ½ 2½

vrk ylityö 50 % 2 6

vrk ylityö 100 % 2 3

vk ylityö 7

sunnuntaityö 100 % 3

yötyö 2 2 2 2 2 10
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€

€

3
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€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2

4

1
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€
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€
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€

€

X
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Taulukko 2. Työajan palkat 

 

 Jaksotyö, vuorotyö ja työaikajärjestelyt 

 
Erilaiset työaikajärjestelyt vaikuttavat lisä-
työn ja ylityön määräytymiseen. Lain mu-
kaan säännöllinen työaika voi olla järjestet-
ty keskimäärin enintään 8 tunniksi päivässä 
ja 40 tunniksi viikossa 52 viikon ajanjaksol-
la. Tämän säännön ylittävä työaika on aina 
ylityötä. Kun säännöllinen työaika on jär-
jestetty poikkeavasti, vaikuttaa tämä esi-
merkiksi ylityökorvauksien laskentaan. 
Seuraavassa on muutama esimerkki työai-
kajärjestelyistä.  
 
2 viikon jaksotyössä säännöllinen työaika 
on jaksolla enintään 80 tuntia. Ylityksestä 
ensimmäiset 12 tuntia korvataan ylityönä 
50 %, loput 100 %.  
 
3 viikon jaksotyössä säännöllinen työaika 
on enintään 120 tuntia. Ylityksestä ensim-
mäiset 18 tuntia korvataan ylityönä 50 %, 
loput 100 %.   
 
6 viikon jaksotyö, säännöllinen työaika on 
enintään 240 tuntia, 128 tuntia kolmessa 
viikossa ja 88 tuntia kahdessa viikossa. Yli-
tys korvataan kuten edellisissä esimerkeissä. 
 
Jaksotyöajanjakson keskeytyessä esi-
merkiksi loman tms. syyn vuoksi makse-
taan ylityökorvaus keskimääräisen vuoro-
kautisen ylityön mukaisena.  
 
Työntekijän kanssa voidaan sopia sään-
nöllisen työajan olevan enintään 9 tuntia 
päivässä, 45 tuntia viikossa ja 160 tuntia 
neljässä viikossa, jolloin ylityö korvataan 
soveltaen normaalia korvaussääntöä. 
 
Liukuvan työajan saldo oikaistaan työsuhteen päättyessä säännöllisen työajan palkan 
mukaan. 
 
Kiinteä ylityö-, lisätyö- tai sunnuntaikorvaus 

 
Yli-, lisä- ja sunnuntaityökorvaukset voidaan tietyin edellytyksin maksaa kiinteinä kuu-
kausikorvauksina johtavassa asemassa oleville ja eräistä työnjohdollisista syistä myös 
aloittamis- ja lopettamistyössä. Tällaisen korvauksen on vastattava vähintään keskimää-
räisiä todellisia yli-, lisä-, ja sunnuntaitöitä.  
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Lisätietoja: Työaikalaki 40 §  

 

Varallaolo ja päivystys 

 
Varallaoloa ei lasketa työaikaan, mutta siitä on maksettava korvaus tai annettava 
vapaa, joka on vähintään puolet vastaavasta säännöllisestä työajasta, ajalta, jonka työn-
tekijä joutuu varallaolon vuoksi viettämään asunnossaan. Varallaolo ei ole kuitenkaan 
sama asia kuin esimerkiksi etäpäivystys, jolloin työntekijän on oltava tavoitettavissa 
esimerkiksi tietojen saamiseksi. Etäpäivystyksestäkin maksetaan yleensä korvaus, eikä 
sitäkään lasketa yleensä työaikaan.  
 
Pyhäpäivät  

 
Itsenäisyyspäivä 6.12. on palkallinen vapaapäivä. Itsenäisyyspäivän palkkaa ei tar-
vitse maksaa niille tunti-, päivä- tai urakkapalkkaisille, jotka eivät ole olleet työssä kuu-
tena päivänä lähinnä ennen itsenäisyyspäivää. Sen sijaan irtisanotulle, jonka työsuhde 
päättyy juuri ennen itsenäisyyspäivää, palkka on yleensä maksettava. Itsenäisyyspäivältä 
maksettavan palkan on sisällettävä laskennalliset osuudet myös mm. myyntiprovisioista, 
palvelurahoista yms. säännölliseltä työajalta normaalisti kertyvistä palkoista lukuun ot-
tamatta haitoista tai ylimääräisistä kustannuksista maksettavia korvauksia. Käytännössä 
palkka lasketaan ainakin urakkapalkkaiselle keskituntiansiosta säännöllisen työajan suh-
teessa (kuvio 4). Palkka annetaan samasta työstä samoissa olosuhteissa maksettavan 
palkan mukaisena, jos sitä ei muuten voida laskea.  
 

  

Itsenäisyyspäivän palkka = 8  x  keskituntiansio  x      

säännöllinen työaika viikossa 
  

    

  
40 

  
    
Kuvio 4. Urakkapalkkaisen itsenäisyyspäivän palkan laskeminen 

 
Lisätietoa: laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä 

 

Työajanlyhennys- ja arkipyhäkorvaus 

 
Useissa työehtosopimuksissa on sovittu lain sallimaa lyhyemmästä säännöllisestä työ-
ajasta tai erillisistä palkallisista työajanlyhennys- eli pekkaspäivistä. Usein työajanlyhen-
nys liittyy arkipyhäkorvaukseen. Työajanlyhennys- ja arkipyhäkorvaukset koskevat 
yleensä tunti- ja suorituspalkkaisia työntekijöitä, koska korvaus on luonteeltaan ”ansio-
kompensaatio”. Kuukausipalkkaiset saavat vastaavalta ajalta normaalin palkkansa.  
 
Korvauksen määrä voi olla sovittu esim. prosenttiperusteisesti tai palkkaluokan perus-
teella määräytyvänä palkan osana, jota maksetaan neljännesvuosittain, vapaiden yhtey-
dessä tai joka palkan yhteydessä. Käytössä on myös keskituntiansioon perustuvia arki-
pyhäkorvauksia (kuvio 4). Arkipyhäkorvausta ei pääsääntöisesti makseta työntekijän 
ollessa työssä arkipyhänä, ellei korvausta makseta prosenttiperusteisena kertymänä.   
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 3.4 Poissaoloajoilta määräytyvät palkat 

 
Poissaoloja on seurattava palkan- ja vuosilomalaskentaa varten. Joistain poissaoloista 
maksetaan palkkaa. Vaikka poissaolo ei vaikuttaisikaan maksettavan palkan määrään, 
käsitellään se usein palkkalaskelmalla raportointiteknisistä syistä.  Muutenkin työsopi-
muslain 2 luvun 12 §:ssä on mainittu tilanteita, joissa palkanmaksu ei välittömästi kes-
keydy työn teon keskeytyessä vaan maksetaan odotusajan palkkaa. Lomautuksen ai-
kana palkanmaksu yleensä keskeytyy, mutta esimerkiksi asuntoetu saatetaan joutua kä-
sittelemään. 
 
Työnantajan järjestämä koulutus käsitellään palkanlaskennassa yleensä sen mukaan, 
mitä siitä on sovittu. Koulutus voi sisältyä työaikaan, siltä voi olla maksettava erillinen 
korvaus tai se voi olla palkatonta. Joka tapauksessa tieto koulutus- kuten muistakin 
poissaoloajoista tarvitaan mm. vuosilomalaskentaa varten.  
 
Erinäisiltä vanhempainvapailta maksetaan palkkaa työehtosopimuksen määräysten mu-
kaisesti. Kuitenkin raskaana olevalla on oikeus lääkärikäynteihin työajallaan, jos käyn-
tien järjestäminen ei muuten ole mahdollista. 
 
Sairausloma-ajan palkanmaksu perustuu yleensä työehtosopimukseen. Jos työ-
ehtosopimuksessa ei ole määrätty sairausloma-ajan palkasta, määräytyy se työsopimus-
lain perusteella. Muuten työehtosopimuksessa on yleensä tarkat sairauspäivärahaehdot.  
 
Työsopimuslain mukaan työsuhteen kestettyä kuukauden sairausloma-ajan ajalta mak-
setaan täyttä palkkaa yhdeksältä päivältä enintään sairauspäivärahaoikeuteen asti ja työ-
suhteen oltua voimassa alle kuukauden on oikeus puoleen vastaavasta palkasta. Sai-
rauspäivärahan yhdeksän päivän karenssi lasketaan kuudelta päivältä viikossa. 
 
Työntekijällä ei ole oikeutta sairausloma-ajan palkkaan hänen aiheuttaessaan sairauslo-
man tuottamuksellisella toiminnallaan tai laiminlyödessä sairauslomasta sovitun selvi-
tyksen toimittamisen. Työehtosopimuksessa voi olla sovittu myös muuten palkattomis-
ta sairauslomapäivistä eli karenssista. 
 
Tuntipalkkaisien sairauslomapalkka lasketaan yleensä keskituntiansion mukaan. Kuu-
kausipalkkaisten sairausloma voidaan käsitellä esimerkiksi osa-ajan palkan mukaisina 
oikaisuina. Palkanlaskentajärjestelmästä riippuen myös poissaolopäivät vuosilomalas-
kentaa varten saatetaan käsitellä samassa yhteydessä. (Taulukko 3.) 
 
Taulukko 3. Esimerkki sairauslomapalkan mahdollisesta käsittelytavasta  

Palkkalaji määrä     summa  

kuukausipalkka  21/21        2 000,00    

kuukausipalkan oikaisu - 15/21  -      1 428,57   

sairausloma-ajan palkka 10/21           952,38    

sairausloma (karenssipv.) 1/21                  -      

sairausloma (palkaton) 4/21                  -      

Yhteensä 
 

       1 523,81    
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Työnantajalla on oikeus hakea ja saada työntekijän sairauspäiväraha ajalta, jolta sairaus-
ajan palkkaa maksetaan. Sairausloma-ajan palkkaa saatetaan joissain tapauksissa maksaa 
osa-aikaisena tai työntekijä saattaa saada osapäiväisesti sairauspäivärahaa ja olla osan 
aikaa töissä. Yhtälailla työntekijällä voi olla oikeus palkalliseen vapaaseen lapsen sairas-
tuessa tai lääkärikäynnin ajaksi.   
   
4. Vuosilomalaskenta 

 
Vuosilomalaskennassa lasketaan vuosilomapäiviä, vuosiloma-ajan palkkaa, vuosiloma-
korvausta ja muita vuosilomaan liittyviä lisäkorvauksia. Osa vuosilomaeduista perustuu 
vuosilomalakiin, mutta työehtosopimuksissa on yleensä vuosilomaan liittyviä lisämää-
räyksiä. Vuosilomalaskenta alkaa työehtosopimuksen tarkistamisella. 
 
Tarkista vuosilomalaskentaa varten ainakin 
 

 lomarahan ja lomaltapaluurahan maksamisen edellytykset ja maksuajankohta 

 lomakorvauksen suuruus ja maksuajankohta 

 vuosilomapalkan suuruus 

 vuosilomapalkan maksuajankohta 

 vuosiloman lisäpäivät, palvelusvuosilomapäivät, tms. 
 
Vuosilomapäivät määräytyvät vuosilomankertymisvuodelta, joka on 1.4–31.3. Palkan-
saajalle kertyy vuosilomaa työssäoloajalta ja työssäolon veroiselta ajalta kalenterikuu-
kausilta, joina tällaisia työpäiviä on ollut vähintään 14. Työntekijän sopimuksen muo-
don ollessa sellainen, että vuosilomaetua ei edellisen säännön perusteella todennäköi-
sesti tai välttämättä kerry, kertyy vuosilomaa niiltä kalenterikuukausilta, joissa työssä-
oloa tai työssäolon veroista aikaa on kertynyt 35 tuntia. Taulukon (4) esimerkissä osa-
aikaiselle ei kerry vuosilomapäiviä maaliskuulta työssäoloajan ollessa alle 35 tunnilta. 
 
Taulukko 4. Esimerkki vuosilomaoikeuden kertymisestä kalenterikuukausittain kuukausipalkkaisen 

(vihreällä) ja tuntipalkkaisen (oranssi) työntekijöiden kohdalla.  
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4 4 4 4 4                   2 2 2 2 2     2 2 2 2 2     2 2 2   46 

Loman määräytymiskuukausia yhteensä edelliseltä lomavuodelta (31.3. mennessä) 2 0 

Lomanmääräytymiskuukausia yhteensä kuluvalta lomavuodelta (1.4. alkaen) 0 2 
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Työsuhteen päättyessä lasketaan vajaat työsuhteen ensimmäinen ja viimeinen kalen-
terikuukausi yhteen, jos kummaltakaan muuten ei kerry vuosilomaa. Taulukon 4 kuu-
kausipalkkaiselle lomaa kertyy siis kahdelta lomanmääräytymiskuukaudelta: helmikuulta 
ja työsuhteen päättyessä yhteen lasketuilta maalis- ja tammikuilta 14 työssäolopäivän 
säännön mukaan. 
 
Työntekijä saa parempaa vuosilomaetuutta, jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden 
lopussa ollut voimassa vähintään vuoden. Tällöin vuosilomapäiviä kertyy 2,5 jokaista 
lomanmääräytymiskuukautta kohden. Peräkkäiset työsuhteet sekä työsuhteet samassa 
konsernissa ja sen tai sen omistajien lähipiiriin kuuluneissa yrityksissä huomioidaan 
pääsääntöisesti työsuhteen voimassaoloaikana. Muuten vuosilomapäiviä kertyy 2 jokais-
ta lomanmääräytymiskuukautta kohden. Puolikas päivä pyöristetään kokonaiseksi lo-
mapäivien yhteismäärää laskettaessa. Vuosilomalain 8 §:n mukaan muilta työkuukausilta 
työntekijälle kertyy vastaavasti 2 päivää loma-oikeutta, ks. lomakorvaus. 
 
Vuosiloman sijoittaminen 

 
Palkanlaskennassa vuosilomapäivinä ei yleensä huomioida sunnuntaita, arki- ja juhlapy-
hiä, joulu- tai juhannusaattoa tai pääsiäislauantaita. Vuosilomapäivänä ei huomioida 
myöskään vapaapäivää, joka osuu korkeintaan kolmen päivän pituiselle vuosiloman 
ajanjaksolle. Vanhempainvapaa tai sairauspäivä ei kuluta vuosilomapäiviä.  
 
Työssäoloaikaan verrattava aika 

 
Palkallinen työaika on työssäoloon verrattavaa aikaa lukuun ottamatta esimerkiksi 
varallaoloaikaa ja siihen verrattavissa olevaa vastaavaa vapaa-ajan menetystä. Vuosilo-
malain 7 §:stä ja työehtosopimuksesta kannattaa tarkistaa työssäoloon verrattavat ajat ja 
niiden määräytyminen ainakin silloin, kun työntekijälle ei kerry lomaa kaikilta lomakuu-
kausilta tai työntekijälle maksetaan vuosilomakorvausta muuten kuin kuukausipalkan 
perusteella. Vajaita päiviä ei lasketa kertymään, jos etuuden kertymistä on rajoitettu.    
 
Vuosilomaetuutta kertyy yleensä poissaoloista, jotka johtuvat 
 

 säännöllisen työajan tasaamiseen liittyvistä työaikajärjestelyistä 

 sairaudesta, tapaturmasta, ammattitaudista tai kuntoutuksesta 

 viranomaisen määräyksestä  

 äitiys-, isyys- tai hoitovapaasta tms. 

 läheisen omaisen äkillisestä sairaudesta tai joutumisesta onnettomuuteen 

 luottamustoimesta tai todistajana kuulemisesta 

 koulutuksesta tai opintovapaasta 

 lomautuksesta tai siihen liittyvästä työaikajärjestelystä 

 sotilas- tai siviilipalvelukseen liittyvässä lyhytaikaisesta harjoituksesta tms.  
 

 4.1 Vuosilomapalkka  

  
Työntekijällä on oikeus vähintään säännönmukaiseen tai keskimääräiseen palkkaan 
vuosiloman aikana. Työehtosopimuksesta ja työsopimuksesta selviää, jos vuosiloma-
palkka maksetaan prosenttiperusteisesti joka palkan yhteydessä.   
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Vuosilomapalkkaan on huomioitava tarvittaessa ravintoetu, sekä muut edut, jotka eivät 
ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana. Ravintoetu annetaan luontoisedun 
suuruisena rahakorvauksena, josta on vähennetty työntekijältä normaalisti vähennettävä 
osa. Maksuvälineenä lomalle annettu ravintoetu huomioidaan nimellisarvon mukaan.   
 
Vuosilomapalkan perusteena on lomankertymisvuoden aikana työssäoloajalta kerty-
nyt palkka, johon on lisätty mahdolliset laskennalliset palkat työssäoloon verrattavalta 
ajalta. Vuosilomapalkassa on huomioitava pääsääntöisesti kaikki palkkausjärjestelmän 
mukaiset palkanosat kuten tulokselliseen toimintaan perustuvat palkanosat, palvelura-
hapalkat, suorituspalkat, voittopalkkiot ja itse työhön liittyvät olosuhdekorvaukset. 
Yleensä vuosilomapalkan perusteeseen ei lasketa kuitenkaan sellaista lisäkorvausta, joka 
muuten on erilliskorvaus ohimenevästä tai kertaluonteisesta haitasta  
 
Vuosilomapalkan perusteeksi laskettavia korvauksia eivät ole esimerkiksi 
 

 yli- tai hätätyöstä tehdyn työajan lisäksi maksettava korotusosa 

 varallaolokorvaus tms. 

 palkan viivästymisestä maksettava korvaus 

 kuluista tai matkoista maksettava veroton korvaus 

 vuosilomasta maksettava korvaus. 
 
Vuosilomapalkka maksetaan ennakkoon ennen vuosiloma-ajanjakson alkamista. Vuosi-
lomapalkka jaetaan suhteessa ajanjaksolla käytettäviin lomapäiviin nähden.  
 
Kuukausi- tai viikkopalkan perusteella määräytyvä vuosilomapalkka 

 
Kun aikapalkka määräytyy viikko- tai kuukausipalkkana, maksetaan se vuosiloman ajalta 
vuosilomapalkkana. Vuosilomapalkkaan lisätään myös keskituntiansiomenetelmällä 
laskettava lomanmääräytymisvuotena maksettujen muiden kuin tilapäisten olosuhteiden 
perusteella määräytyneiden palkkojen osuus. Vuosilomapalkan määräytyessä muulla 
perusteella voidaan työntekijän kanssa sopia kirjallisesti kuukausipalkan maksamisesta 
vuosilomapalkkana. Jos työsuhteen luonne on muuttunut lomanmääräytymisvuoden 
jälkeen, on tämä huomioitava kuukausipalkassa. 
 
Keskipäiväpalkkaan perustuva vuosilomapalkka 

 
Taulukko 5. Vuosilomalain 11 §:n mukaiset keskiansioon perustuvan lomapalkan laskentakertoimet  

lomapv. lkm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

kerroin 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9 9,9 10,8 

lomapv. lkm. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

kerroin 11,8 12,7 13,6 14,5 15,5 16,4 17,4 18,3 19,3 20,3 21,3 

lomapv. lkm. 24 25 26 27 28 29 30 seuraavat 

kerroin 22,2 23,2 24,1 25 25,9 26,9 27,8 + 0,9/pv 

 
Keskipäiväpalkka voi vuosilomapalkassa liittyä osana kuukausi ja viikkopalkkaisten 
vuosilomapalkkoihin tai olla koko vuosilomapalkan peruste, kun vuosilomapäivät mää-
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räytyvät 14 päivän säännön perusteella, mutta palkka määräytyy alle viikon ajanjaksolta 
tai muulla perusteella. Keskipäiväpalkkaan perustuva vuosilomapalkka lasketaan esi-
merkiksi oheisen kaavan perusteella (kuvio 5). Laskennassa käytetään vuosilomalain 11 
§:n mukaisia kertoimia (taulukko 5). Työehtosopimuksessa voi olla määrätty muukin 
keskipäivämenetelmään liittyvä laskentatapa.   
 

Lomapalkka =  

työssäoloajan palkka 

 x  vuosilomakerroin  x        

työpäivät viikossa 

työpäivät +  
ylityötunnit 

5 
8 

Kuvio 5. Lomapalkka keskipäiväpalkka menetelmällä 

 
Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka 

 
Prosenttiperusteisena vuosilomapalkka lasketaan seuraavissa tapauksissa: 
 

 Lomavuoden aikana työntekijän työaika on muuttunut koko- tai osa-aikaiseksi. 

 Työaika on ollut lomanmääräytymisvuonna niin vähäinen, että vain osa kalenteri-
kuukausista on lomanmääräytymiskuukausia.  

 Työntekijän vuosiloma määräytyy 35 tunnin säännön perusteella ja työntekijä saa 
muuta kuin kuukausi tai yli viikonpituiselta ajalta määräytyvää palkkaa.  

 
Työntekijälle kertyessä lomanmääräytymisvuodelta vuosilomaa 2,5 päivää kalenterikuu-
kaudelta lasketaan lomapalkka 11,5 %:na. Muuten lomapalkka on 9 %. Joidenkin työ-
ehtosopimusten mukaan parempi vuosilomaetua maksetaan myös työsntekijöille, joilla 
on ollut perättäisinä vuosina eri työsuhteita työnantajaan, vaikka työsuhteiden välillä 
olisi ollut pitempiäkin taukoja.   
 
Lomaraha 

 
Lomarahaan liittyvä ohjeistus liittyy työehto- ja työsopimuksiin ja aiempien vuosien 
käytänteisiin. Lomaraha voi olla sidottu lomalta töihin palaamiseen ns. lomaltapaluura-
hana. Yrityksen käytäntönä oleva lomaraha, joka ei ole kirjattu työehtosopimukseen tai 
työsopimukseen, on yleensä maksettava jatkossakin. Lomarahoja maksetaan sopimuk-
sesta riippuen ennakoina, jälkikäteen tai näiden yhdistelminä. Ylimääräisistä työntekijäl-
le annetuista lomapäivistä ei yleensä makseta lomarahaa. 
 
Jos lomaraha maksetaan lomaltapaluurahana, on pääsääntöisesti lomaltapaluuksi rinnas-
tettavissa viivästyminen ylivoimaisen esteen, eläkejärjestelyn, liikennevälineen myöhäs-
tymisen tai työssäolon veroiseen aikaan rinnastettavan syyn perusteella, jolloin lomalta-
paluuraha maksetaan normaalisti. Lomaltapaluuraha on yleensä syytä maksaa lomakor-
vauksenkin yhteydessä vastaavasti silloin, kun työnantaja on irtisanonut työntekijän tai 
työntekijä jää töistä pois yhteiskunnallisen velvoitteen kuten asevelvollisuuden suorit-
tamisen vuoksi.  
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 4.2 Lomakorvaus 

 
Lomakorvausta maksetaan, kun työntekijälle ei ole kertynyt vuosilomaa tai sitä on ker-
tynyt vain osalta lomankertymisvuoden työajasta. Vastaavasti lomakorvaus maksetaan 
asepalvelusta tai vastaavaa suorittamaan lähtevälle, vaikka työsuhde ei päättyisi. Loma-
korvaus maksetaan siihen liittyvän vapaan tai lopputilin yhteydessä. Joissain työehtoso-
pimuksissa on sovittu lomakorvauksen maksamisesta joka palkan yhteydessä. Loma-
korvaus työsuhteen aikana määräytyy prosenttiperusteisena.  
 
Työsuhteen päättyessä korvaus maksetaan kuitenkin pitämättömästä lomasta ja kuluval-
ta lomanmääräytymisvuodelta. Tämä lomakorvaus lasketaan kuten vuosilomapalkka, 
mutta 2,5 päivän tai 11,5 %:n mukaista vuosilomaetuutta maksetaan työsuhteen oltua 
voimassa vuoden. Kuukausipalkan jakajana lomakorvausta laskettaessa käytetään jaka-
jana 25 lomapäivää. Viikkopalkan jakaja on 6 lomapäivää. Lomarahan maksaminen lo-
makorvauksen yhteydessä määräytyy työehtojen mukaisesti. Vuosilomaetuuden siirtä-
misestä seuraavaan työsuhteeseen voidaan sopia.  
  
 4.3 Lomapalkka palkkalaskelmalla 

 
Taulukko 6. Esimerkki vuosilomapalkan käsittelystä palkkalaskelmilla   

 
 
Lomapalkka voidaan maksaa monella tavalla. Ensisijaisesti sen maksu- ja laskentatapa 
selviää työehtosopimuksesta ja yrityksen käytänteistä. Yleensä vuosilomapalkka makse-
taan ennakkoon pidettävältä vuosiloma-ajalta. Tällöin on muistettava korjata tarvittaes-
sa seuraavan palkanmaksukuukauden palkkaa. Tätä on myös korjattava silloin, jos vuo-
silomapalkka lasketaan ajanjaksolle työehtosopimuksen ns. vakiojakajalla. 
 
Oheisessa esimerkissä kahdelle palkanmaksukaudelle ajoittuvasta vuosilomasta palkka 
on maksettu vuosilomalain mukaisesti ennakkoon. Tämän vuoksi seuraavan kuukauden 
palkkaa on oikaistu. Tavallinen tapa on oikaista kuukausipalkkaa vuosilomapalkan yh-

Palkkakausi 7/201x Palkkalaji Määrä Arvo Yhteensä

sopimuksen mukainen palkka 2000 kk-palkka 1 2 000,00   2 000,00  

tehdyt työpäivät palkkakaudella 10 / 22 pv kk-palkan oikaisu - 12 / 22 2 000,00   1 090,91 - 

alkava vuosiloma 24 pv, vuosilomaoikeus 30 pv vuosilomapalkka * 24 / 30 3 000,00   2 400,00  

sovittu lomaraha 50%, josta ennakko 50 % ja 50 % lomaraha ** 0,5 * 0,5 2 400,00   600,00     

työntekijälle on annettu 22 lounasseteliä kaudelle ravintoetu 75 % 10 * 0,75 9,00          165,00     

* esimerkiksi %-perusteinen vuosilomapalkka ravintoetu 100 % 12 9,00          108,00     

** esimerkissä sovittu 50 %:n lomarahasta, josta ennakkoon sovittu 50% Ennakonpidätyksen alainen palkka yhteensä 4 182,09  

Palkkakausi 8/201x Palkkalaji Määrä Arvo Yhteensä

sopimuksen mukainen palkka kk-palkka 1 2 000,00   2 000,00  

loman jälkeen tehdyt työpäivät palkkakaudella 14 / 23 pv kk-palkan oikaisu - 14 / 23 2 000,00   1 217,39 - 

maksamaton lomarahan osuus lomaraha ** 0,5 * 0,5 2 400,00   600,00     

työntekijälle on annettu 14 lounasseteliä kaudelle ravintoetu 75 % 14 * 75% 9,00          94,50       

** lomaraha sovittu erääntyvän lomaltapaluuta seur. palkkapäivänä ravintoedunkorvaus 9 * 75% 9,00          60,75       

Ennakonpidätyksen alainen palkka yhteensä 1 537,86  

Palkkakausi 9/201x, työntekijä eroaa, sopimus päättyy 30.9. jälk. Palkkalaji Määrä Arvo Yhteensä

sopimuksen mukainen palkka kk-palkka 1 2 000,00   2 000,00  

ravintoetu 75 % 20 * 0,75 9,00          135,00     

edelliseltä vuodelta kertynyt vuosiloma vuosilomakorvaus *** 6 / 30 3 000,00   600,00     

kuluvalta vuodelta kertynyt vuosilomakorvaus vuosilomakorv. *** 11,50 % 4 065,95   467,58     

*** yleensä lomarahaa ei makseta työntekijän irtisanoutuessa Ennakonpidätyksen alainen palkka yhteensä 3 202,58  

*** esimerkissä työntekijä ollut opintovapaalla 1.2-30.6
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teydessä palkkakaudelle ja vuosilomalle osuvien työpäivien määrällä. Tuntipalkkoja ei 
oikaista, koska ne tulevat palkkalaskelmalle tehtyjen tuntien mukaisina. (Taulukko 6.) 
 

 Lisätietoa: vuosilomalaki, työehtosopimus 
  

 5. Palkasta tehtävät pidätykset 

 
Työntekijän palkasta tehdään erinäisiä vähennyksiä, jotka on tehtävä oikeassa järjestyk-
sessä. Osa näistä tehdään bruttopalkasta ja osa nettovähennyksinä. Nettovähennykset 
liittyvät työntekijän omaan toimintaan ja ovat luonteeltaan sellaisia, että työntekijä kus-
tantaisi normaalisti ne omista rahoistaan. (Taulukko 8.) Pidätykset on tehtävä oikeassa 
järjestyksessä, jotta saajien edut turvattaisiin ja vältettäisiin vahingonkorvausvelvolli-
suudet.  
 
On huomioitava, että työehdoissa ei voida sopia kolmannen saatavien perintää vaikeut-
tavasta tekijästä. Pidätykset onkin tehtävä sidosryhmien oikeuksia polkematta lain hen-
gen mukaisessa järjestyksessä.     
 
Taulukko 7. Palkan vähennysten etuoikeusjärjestys  

B
ru

tt
o

p
a
lk

a
st

a
 

1. Palkan oikaisu    

 
 -  väärin laskettujen palkkojen oikaisu  

 
 -  ennakon maksamisesta johtuva oikaisu 

 
 -  erilaiset verovapaat kulukorvaukset 

2. Ennakonpidätys 
 

3. Työntekijän eläkemaksu 

4. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 

Y
le

e
n

sä
 n

e
tt

o
p

a
lk

a
st

a
 

5. 
Ennen maksukiellon saapumista erääntynyt palkkaennakko siltä osin, kun se 
jouduttaisiin muuten perimään työntekijältä takaisin. 

6. Ulosmittaus 
 

7.  Palkkaennakko 
 

8. Työnantajan kuittausoikeudenmukaiset riidattomat ja erääntyneet maksut 

 

 -  yritykseltä tehdyt ostot ja sille maksettavat vuokrat 

 

 -  työnantajan antama laina 

 

 -  vahingonkorvausvelvollisuus 

 

 -  palkasta tehtävät vähennykset kuten työpaikkaruokalan ostot 

 

 -  henkilökuntaetujen käyttökorvaukset 

9. Vakuutuskassa-, sairauskassa- tai eläkekassamaksu 

10. Lisäeläkevakuutusmaksu 

11. Työnantajan ja palkansaajan väliseen sopimukseen perustuvat maksut  

   -  ammattiyhdistyksen jäsenmaksut, ostot jne.  

 
Taulukossa 8. on esitetty karkealla tasolla eri pidätyslajien ja työnantajamaksujen mää-
räytyminen. Tiedot syötetään yleensä palkanlaskentajärjestelmään, jolloin maksuraportit 
ja maksut voidaan saada kokonaan tai osittain automatisoitua. Muuten pidätykset on 
huomioitava palkanlaskennassa manuaalisesti ja työnantajasuoritukset raporttien perus-
teella.  
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Taulukko 8. Palkkoihin kohdistuvat vähennyspidätykset ja työnantajamaksut 

 

 
6. Ennakonpidätyksen toimittaminen 

 
Ennakonpidätyksen alaisia palkkoja on esitelty taulukossa 8. Ennakonpidätyksen alaisia 
ovat työsuhteessa maksettavat rahapalkat ja rahanarvoiset edut. Ennakonpidätys on 
tehtävä myös kokouspalkkioista, johtajan palkkiosta, vastuunalaisten yhtiömiesten pal-
koista ja luottamustoimesta maksetusta korvauksesta. Ennakonpidätyksen yhteydessä 
työntekijältä peritään päivärahamaksu tai sen sijasta ns. minipidätys (luku 8).   
 

Lisätietoa: www.vero.fi, ennakkoperintälaki, tuloverolaki, ennakkoperintäasetus 
 

  6.1 Verokortit ja verokorttien suorasiirto 

 
Suorasiirtomenettelyssä verokortit pyydetään voimassa olevien työsuhteiden perusteella 
siirtoaineistona suoraan verottajalta aina tammikuussa. Muutoin työntekijä vastaa vero-

X = pidätetään tai peritään                          / = sääntö ei sovellu                                        V = 

vakuutuspalkasta                                * = kun verotusoikeus on Suomessa                      mini = 

minipidätys, joka sisältää myös sairaanhoitomaksun, vakuutuspalkasta      

en
n
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o

n
-

p
id

ät
ys

 

p
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v
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m
ak

su

so
si

aa
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Suoritettava palkansaajan täytettyä (vuotta) aina 16 16 18 17 aina

Suoritusvelvollisuus päättyy palkansaajan täytettyä (vuotta) aina 68 68 68 65 aina

YEL-vakuutettu omistaja X

Luottamustehtävästä maksettava palkkio X X

Toimeksiantosuhteen perusteella maksettava työkorvaus, luentopalkkio tms. X

Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio, kokouspalkkio tms. X

Koko henkilöstölle maksettava yhtiön vapaata pääomaa pienempi voitonjako tai 

voittopalkkio, jolla ei ohiteta palkkajärjestelmää 
X X X

Säännöllisesti maksettava sopimuspalkka / palkkajärjestelmän mukainen palkka X X X X X X

Sairausloman ajalta palkan sijasta maksettava korvaus X X X X X X

Sijaismaksajan palkan sijasta maksama sairauspäiväraha tms. - X . X X X

Palvelurahapalkka (pakolliset palvelurahat) X X X X X X

Palvelurahapalkka (vapaaehtoisista palvelurahat) X X X X

Luontoisetu X X X X X X

Tavanomainen kohtuullinen henkilökuntaetu

Työsuhteeseen perustuvasta lainasta syntyvä korkoetu osittain /

Lisäeläke- tai henkivakuutus osittain /

Odotusajan palkka (korvausluotoinen) X X

Irtisanomisajan palkka X X X X X X

Työsuhteen päättämiseen perustuva erillinen korvaus tai vahingon korvaus X X X X

Kultainen kädenpuristus ja vastaava korvaus X X

Verovapaa kustannusten korvaus

Palkkausjärjestelmän mukainen voitto/tulospalkkio (osa sopimuspalkkaa) X X X X X X

Henkilöstön enemmistön oikeus merkitä osakkeita, työsuhdeoptio tms. X

 Konserniin tai vastaavaan kuuluvan pörssiyhtiön osakekurssin kehittymisen mukaan 

vähintään myöntämistä seuraavan vuoden aikana määräytyvä etu 
X

Koko henkilöstölle maksettava yhtiön vapaata pääomaa pienempi voitonjako tai 

voittopalkkio, jolla ei ohiteta palkkausjärjestelmää 
X

Työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen lähtiessään ulko-maille 

työhön.
* mini V V V V

Kun työntekijään ei sovelleta Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai 

sosiaaliturvasopimuksen perusteella (E101 todistus) 

lähde-

vero

Työnantajan lähettäessä työntekijän maahan, jossa ei sovelleta EU:n sosiaaliturvan 

perusasetusta tai sosiaaliturvasopimusta
* mini V V V V

Työntekijän työsuhde lähettäneeseen suomalaiseen yritykseen jatkuu ulkomailla työskentelyn 

ajan
* mini V V V V

Työntekijä työskentelee lähettävän suomalaisen työnantajan palveluksessa samaan 

taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen yrityksen palveluksessa 
* V V V V

Rojalti, korvaus tekijänoikeudesta tai korvaus työsuhdekeksinnöstä X

http://www.vero.fi/
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kortin toimittamisesta, myös suorasiirron epäonnistuttua. Palkansaajaa onkin informoi-
tava verokortin toimittamisvelvollisuudesta ja tarpeesta. Tammikuussa käytetään edelli-
sen vuoden ennakonpidätystietoja, jolloin vuositulorajan laskeminen aloitetaan alusta.    
 
Työntekijä voi ilmoittaa suuremman ennakonpidätysprosentin tai pienemmän tulorajan 
suoraan työnantajalle, mutta muita muutoksia voidaan tehdä vain työntekijän toimitta-
man muutosverokortin perusteella. Verokortissa olevat edellisen työnantajan ilmoitta-
mat tiedot huomioidaan tulorajassa tai kumulatiivisessa ansiossa. Paperisena toimitettu 
verokortti palautetaan työntekijälle työsuhteen päättyessä.  
 
Jos verokorttia ei ole toimitettu, ennakonpidätys tehdään 60 % suuruisena. Verokortin 
toimittamisen viivästyessä sovitaankin usein palkanmaksun siirtämisestä. Ennakonpidä-
tystä ei tarvitse toimittaa satunnaisesta alle 20 euron palkasta. Verokortissa on myös 
työntekijän veronumero, joka tarvitaan ainakin rakennusalalla.  
 

Kuvio 6. Sivutulo- ja päätoimen verokortti 

 
Päätoimen verokortti on toimitettava 
alkuperäisenä, jos ennakonpidätystiedot 
eivät tule suorasiirtona. Jos päätoimen 
verokortista (kuvio 6) toimitetaan jäl-
jennös, toimitetaan ennakonpidätys 
siihen liitetyn sivutulokortin mukaan. 
Sivutuloverokorttia ei tarvitse toimittaa 
alkuperäisenä, vaikka siinä olisikin tulo-
raja. Satunnaisista maksuista voidaan 
ennakonpidätys toimittaa päätoimen 
lisäprosentin mukaisena tai kohdistaa 
aiemmin maksettuihin palkkakausiin, 
jos esimerkiksi alkuperäinen verokortti 
on palautettu palkansaajalle eikä työnte-
kijä ole toimittanut uutta verokorttia.  
 
 

Siniset ja violetit ympyrät 
On olennaista, että verokortista tarkas-
tetaan verokortin tyypin lisäksi sen 
voimassaoloaika ja henkilötunnus, jon-
ka perusteella varmistetaan kenelle ve-
rokortti kuuluu esimerkiksi samanni-
misten kesken, nimen muuttua tai käy-
tettäessä kutsumanimeä. Lisäksi vero-
kortista katsotaan pidätysprosentit. Ve-
rokortin tyyppi määrää pääsääntöisesti 
myös suorituslajin vuosi-ilmoitukseen. 
 
Punaiset ympyrät 
A-vaihtoehdossa on laskennallinen tu-
loraja ATK-järjestelmän kumulatiivista 
laskentaa varten. Jos palkanlaskenta 
tehdään ”käsin”, voidaan käyttää palk-
kakausikohtaisia tulorajoja. 
 
Mustat ympyrät 
Jos työntekijä on merkinnyt verokort-
tiin B-vaihtoehdon, verotus tehdään 
yhden vuositulorajan perusteella. Tästä 
käytetään usein nimitystä henkilökoh-
tainen tuloraja. Vuosituloraja on kumu-
latiivinen, mutta tätä ei pidä sekoittaa 
kumulatiiviseen ennakonpidätyksen 
ATK-laskentaan. Vuositulorajan las-
kennassa huomioidaan edellisten työn-
antajien maksamat ennakonpidätyksen 
alaiset palkat ja perityt ennakonpidätyk-
set, jotka selviävät liitteeltä tai lisätie-
doista. Työsuhteen päättyessä vastaava 
tieto kirjataan verokorttiin tai annetaan 
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liitteenä Verohallinnon lomakkeella 
5049, tiedoksi muille palkanmaksajille. 
Verokortin B-vaihtoehtoa voidaan suo-
sitella palkansaajille, joiden tulot vaihte-
levat runsaasti eivätkä ylitä vuositulora-
jaa. B-vaihtoehtoa ei voi siirtyä käyttä-
mään kesken vuoden. 
 
Portaikkoverokortti 

 

 
Kuvio 7.  Portaikkoverokortti 
 

Portaikkoverokortti (kuvio 7) poikkeaa 
tavallisesta verokortista siinä, että siinä 
on kaksi vuositulorajaa. Portaikkovero-
kortin toimittamiseen sovelletaan, mitä 
tavallisen verokortin toimittamiseenkin 
ja tarvittaessa pidätys on tehtävä kor-
keimman pidätysprosentin suuruisena. 
Portaikkoverokorttien vuositulossa 
huomioidaan myös tammikuussa mak-
setut palkat, joten uusi verokortti voi-
daan ottaa jo tammikuussa käyttöön, jos 
edellisen vuoden pidätyskin on tehty 
portaikkoverokortilla. Tulorajaa ei saa 
tällöin kuitenkaan katkaista helmikuun 
alussa. Muutosverokorttina toimitet-
tuun portaikkoverokorttiin otetaan 
huomioon koko ansiovuoden tulot, 
toisin kuin muiden verokorttien kohdal-
la. Muuten verokortin palkkamerkinnät 
tehdään työsuhteen päättyessä.  
 

  Muutosverokortti 

 
Muutosverokortin kanssa toimitaan 
kuten sitä vastaavan verokortin kohdalla 
muutenkin. Muutosverokortin saapues-
sa on kuitenkin muistettava aloittaa 
kumulatiivinen laskenta alusta sekä 
palkkakausikohtaisessa että vuositulora-
jalaskennassa, ei kuitenkaan portaikko-
verokortin kohdalla.  
 
Tammikuun alussa voimaan tulevan 
muutosverokortin kohdalla voi olla syy-
tä tarkistaa, haluaako palkansaaja sitä 
käytettävän, sillä hän ei välttämättä tie-
dä, että tulorajan laskenta nollautuu.   
 
Freelance-verokortti 

 
Alkuperäistä freelance-verokorttia ei 
tarvitse toimittaa suorituksen maksajalle 
vaan sen näyttäminen riittää. Yleensä 
freelanceverokortissa on vain yksi pidä-
tysprosentti. Freelancekortin tulot kerä-
tään vuosi-ilmoituksen suorituslajille 
joko sivu- tai päätoimen tulona työn 
luonteen mukaan. 
 
Lähdeverokortti 

 
Lähdeverokortti voi olla ulkomailta 
Suomeen töihin tulevalla palkansaajalla, 
joka ei ole Suomessa verovelvollinen eli 
majailee Suomessa alle 183 päivää vuo-
dessa. Työnantajan on tehtävä enna-
konpidätys lähdeveropidätyksen sijasta, 
jos lähdeverotuksen edellytykset eivät 
täyty tai ovat lakanneet. Lähdeverokor-
tissa on merkinnät lähdeveroprosentis-
ta, sairauspäivärahan pidätysprosentista 
ja pidätysvapaasta palkanosuudesta.  

 
 
 
 
 
 

Lisätietoa: verokortin ohjeet ja www.vero.fi  
 
 
 

http://www.vero.fi/
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   6.2 Ennakonpidätyksen laskenta 

 
Ennakonpidätys toimitetaan ja laskentaan lain ja Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. 
Mahdolliset työehtoihin kirjatut ennakonpidätykseen liittyvät säännökset ovat pääsään-
töisesti mitättömiä. 
 
Ennakonpidätys lasketaan verokortin mahdollisen alemman pidätysprosentin mukaise-
na aina pidätysrajaan asti, jonka ylittävältä osalta pidätys tehdään lisäprosentin suurui-
sena. Jos käytetään kausikohtaista laskentaa, lasketaan ennakonpidätys aina palkkakau-
delle osuvien veropäivien määrän perusteella. (Kuviot 8 & 9.) 
 

 
Kuvio 8. Veropäivien määrä eripituisina palkkakausina 

 

  Palkkakauden 
1.2.–10.3. vero-

päivät 

  
helmikuun 
veropäivät 

  
veropäivät 

maaliskuulta 

  

30,33 + 7 + 3 

  

40,33 

  

  = + = =   

            
Kuvio 9. Esimerkki epäsäännöllisen palkkajakson veropäivien määräytymisestä  
 

Kumulatiivinen ennakonpidätyksen laskenta 

 
Kumulatiivisessa laskennassa ennakonpidätys tehdään huomioiden aiemmin verovuon-
na maksetut palkat ja niistä pidätetyt ennakonpidätykset. Muutosverokortin kohdalla 
huomioidaan vastaavat erät muutosverokortin käyttöönotosta lähtien. Kumulatiivinen 
pidätys tehdään vastaavalta ajalta kertyneiden veropäivien mukaisena. (Kuvio 10.) 
 

  
Palkkakauden  
kumulatiivinen 

tuloraja 
= 

Vuosituloraja   

x 

Työsuhteen  
kumulatiiviset ve-

ropäivät verokortin  
voimassa ollessa 

- 

Aiemmin tulosta 
toimitettu enna-

konpidätys 

  

    

  
364 

  

    
Kuvio 10. Kumulatiivisen ennakonpidätyksen määräytyminen 

 
Kumulatiivinen laskenta voi johtaa siihen, että palkansaajan palkkakausikoh-
tainen nettopalkka ylittää bruttopalkan määrän, koska kumulatiivisessa laskennassa 
usein oikaistaan aiemmin lisäprosentin mukaan maksettua ennakonpidätystä ja palaute-
taan tätä työntekijälle, kun palkkakaudella kertyy tavanomaista vähemmän palkkaa. En-
nakonpidätys on tällöin negatiivinen. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan tule palauttaa 
silloin, kun palkansaajalle ei muuten maksettaisi palkkaa, eikä vuoden päättymisen jäl-
keen. Negatiivinen ennakonpidätys oikaistaan neutraaliksi nollapidätykseksi, jos se esi-
merkiksi aiheuttaa negatiivisen kausiveroilmoitustiedon.  
 

palkkakausi veropäivien määrä

vuosi → 364

kuukausi

½ kuukautta

2 viikkoa

viikko

päivä

14

7

1

30,33

15,16
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Lomapalkkojen ennakonpidätys 

 
Vuosilomapalkkojen ennakonpidätysmenettely poikkeaa kausikohtaista tulora-
jaa käytettäessä. Poikkeava menettely koskee päätoimen palkansaajien ennakkoon 
maksettavia loman pituuden mukaan määräytyviä vuosilomakorvauksia. Tällaisia ovat 
mm. lomaraha ja vuosilomapalkka, kun kerralla maksettavaan määrään vaikuttaa pidet-
tyjen lomapäivien määrä. Kumulatiivisissa laskentatavoissa, joissa otetaan huomioon 
palkansaajan koko vuodelta kertyneet ansiot ja niistä tehdyt ennakonpidätykset, enna-
konpidätys tehdään normaalisti. 
 
Poikkeavassa pidätystavassa ennakkoon maksettavista vuosilomakorvauksista pidätys 
tehdään perusprosentin mukaan. Muuten loma-ajan palkan ennakonpidätykseen sovel-
letaan todellisia veropäiviä sekä lomapalkan, että sitä seuraavan palkan yhteydessä. Me-
nettelyllä varmistetaan se, että palkansaajan nettotulot eivät laskisi vuosiloman aikana. 
Lomakorvauksen kohdalla menettelyä voidaan käyttää vain, jos loma pidetään työsuh-
teen aikana. 
 
Väärin toimitetun ennakonpidätyksen oikaisu 

 
Väärin toimitettu ennakonpidätys pyritään oikaisemaan. Oikaisu voidaan tehdä vain 
saman kalenterivuoden aikana. Ennakonpidätystä ei saa kuitenkaan oikaisun vuoksi 
tehdä yli 10 prosenttiyksikköä suurempana ilman, että palkansaaja antaa tähän suostu-
muksensa. Oikaisua ei tehdä palkansaajan menettelystä johtuvista syistä. Esimerkiksi 60 
%:na toimitetun ennakonpidätyksen oikaisuun palkansaaja voi tilata muutosverokortin.   
 

Lisätietoa: ennakkoperintälaki, ennakkoperintäasetus, www.vero.fi 

 
7. Sosiaalivakuutukset  

 
Palkasta vähennettäviä sosiaalivakuutusmaksuja ovat työttömyysvakuutus- ja työeläke-
maksu, joista työnantaja maksaa oman osansa. Ennakonpidätykseen sisältyy työntekijän 
sairausvakuutuksen päivärahamaksuosuus. Maksettujen palkkojen perusteella määräy-
tyvät työnantajan tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut ja sosiaaliturvamaksu.   
 
Sosiaaliturvamaksu 

 
Sosiaaliturvamaksu on työnantajamaksu, joka ilmoitetaan kausiveroilmoituksella ja tili-
tetään perittyjen ennakonpidätysten yhteydessä. Sosiaaliturvamaksua ei makseta kaikista 
palkoista, joista tehdään ennakonpidätys (taulukko 8). Sosiaaliturvamaksua ei tarvitse 
maksaa kalenterikuukaudelta, jolloin työntekijä täyttää 16 vuotta tai sitä ennen eikä sen 
jälkeisiltä kalenterikuukausilta, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta. 
 
On tärkeää, että sosiaaliturvamaksusta vapaat palkat käsitellään palkanlaskennassa oi-
kein, jotta niistä ei erehdyksessä makseta sosiaaliturvamaksua. Muuten on hyvä tietää, 
että työnantaja saa vähentää sosiaaliturvamaksun kausiveroilmoituksella siltä osin, kun 
se on saanut sairaus- tai vanhempainpäivärahasta työntekijän muutoin saaman korvauk-
sen. Vähennystieto eritellään myös vuosi-ilmoituksella maksajakohtaisena tietona. 
 

Lisätietoa: laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta, sairausvakuutuslaki, www.vero.fi  

http://www.vero.fi/
www.vero.fi%20
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Työeläkemaksu 

 
Työeläkemaksuilla katetaan työntekijän työeläke. Sitä ei makseta muun eläkevakuutus-
lain mukaan vakuutusvelvollisesta. Esimerkiksi YEL-vakuutusvelvollisen yrittäjän pal-
kasta työeläkemaksua ei pidätetä. Työntekijältä pidätetään palkasta työntekijän työelä-
kemaksuosuus, joka vuonna 2014 on 5,55 % ellei työntekijä ole täyttänyt 53 vuotta, 
jolloin maksu on 7,05 %. Työnantajan maksuosuus perustuu vastaavasti eläkevakuutus-
sopimukseen, jonka mukaan maksu määräytyy.  
  
Työeläkemaksun perusteena ei ole palkka, jonka maksuhetkellä saaja on alle 18-vuotias, 
tai palkka, joka maksetaan sen kalenterikuukauden jälkeen, kun työntekijä on täyttänyt 
68 vuotta. Työeläkemaksun perusteena olevat palkkaerät on eritelty taulukkoon 8.   
 
Työeläkemaksun perusteena olevan palkan ollessa vuonna 2014 alle 56,55 euroa kuu-
kaudessa, ei työeläkemaksua tarvitse maksaa eikä pidättää. Pidätetystä maksusta kertyy 
kuitenkin työeläkettä, jos pidätettyä maksuosuutta ei palauteta. Työnantaja voi vastaa-
vasti hakea oikaisua aiheettomasti maksamalleen työeläkkeelle eläkevakuutusyhtiöstä.  
 
Palkasta pidättämättä jäänyt työeläkemaksu voidaan pidättää kahden seuraavan pal-
kanmaksun yhteydessä tai vuoden kuluessa, jos palkka ei muuten riitä pidätykseen.   
 

Lisätietoa: eläkevakuutusyhtiö 
 

Työttömyysvakuutusmaksu 

 
Työttömyysvakuutusmaksu on ollut aiemmin tapaturmavakuutuksen liitännäinen. Ny-
kyisin sitä hoitaa työttömyysvakuutusrahasto, mutta aiemmat työttömyysvakuutukset 
hoidetaan tapaturmavakuutusyhtiöiden kautta vuoden 2015 loppuun asti. 
 
Työntekijän palkasta työttömyysvakuutusmaksua pidätetään 0,5 % vuonna 2014. Työt-
tömyysvakuutusmaksua ei pidätetä alle 17-vuotiaiden eikä 65 vuotta täyttäneiden pal-
koista. Muutenkaan pidätyksen alaisia eivät ole kaikki palkkaerät (taulukko 8). Yrityksen 
osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,19 % vastaavasta palkasta. Työnantaja 
maksaa myös työttömyysvakuutusmaksua, sekä työttömyysvakuutusmaksun siltä osin, 
kun se on jäänyt pidättämättä työntekijän palkasta. 
 
Työttömyysvakuutusmaksu on pidätettävä jokaisen palkan yhteydessä. Pidätysvirhe 
voidaan oikaista seuraavissa kahdessa palkassa. Jos rahapalkka ei riitä pidätykseen, voi-
daan pidätys tehdä kahden vuoden aikana. Palkansaajalla on oikeus saada työnantajalta 
palautus aiheettomasti pidätetystä työttömyysvakuutusmaksusta. Valitusaika on kaksi 
vuotta palkanmaksusta. 
 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu määräytyy vuosittain maksettujen palkkojen 
perusteella. Työnantaja maksaa työttömyysvakuutusrahastolle vuonna 2014 (tai tapa-
turmavakuutusyhtiölle) palkoista 1,25 % työttömyysvakuutusmaksun sisältäen työnteki-
jöiltä pidätetyn osuuden ellei vuotuinen palkkasummaraja ylity. Työttömyysvakuutus-
maksujen alaisten muiden kuin yrityksen osaomistajien palkkojen summan ollessa 
1 990 500 vuonna 2014 on työttömyysvakuutusmaksu ylittävältä osalta 2,95 %. 
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Työttömyysvakuutusmaksun perusteen kertymää usein seurataan, jotta määrätyille työt-
tömyysvakuutusmaksuennakoille voidaan hakea muutosta. Muuten työnantaja tekee 
palkasta vuosi-ilmoituksen työttömyysvakuutusrahastolle tammikuun loppuun mennes-
sä. Seuraavan vuoden ennakkomaksut määrätään jo marraskuussa. 
 

Lisätietoa: www.tvr.fi, laki työttömyysetuuksien rahoittamisesta, työttömyysturvalaki 

 
Tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksut  

 
Tapaturmavakuutusmaksu perustuu lakiin ja ryhmähenkivakuutus yleensä työehtoso-
pimukseen. Kumpikaan ei vaikuta palkkaan, mutta palkanlaskennassa on huomioitava 
näiden määräytyminen, jotta maksuperuste saadaan raportoitua. Tapaturma- ja ryhmä-
henkivakuutuksen alaiset palkat selviävät taulukosta 8. 
 
Molempia vakuutuksia hoitaa tapaturmavakuutusyhtiö, joka palvelee niihin liittyvissä 
kysymyksissä.  Ryhmähenkivakuutus kattaa esimerkiksi omaisille syntyneitä hautausku-
luja kuoleman tapauksissa. Tapaturmavakuutus taas kattaa palkansaajalle ja tämän per-
heelle tapaturmasta tai ammattitaudista koituneita kuluja ja tulon menetyksiä.  
 
Tapaturmavakuutukselle voi olla työntekijöittäin palkanlaskennan perustiedoissa oma 
kohtansa. Tapaturmavakuutusmaksu määräytyy prosenttiperusteisena yrityskohtaisesti 
tai muuten ammatti- ja työtehtäväryhmittäin. Huolehtimalla oikeista tapaturmavakuu-
tustiedoista palkanlaskentajärjestelmän perus- ja henkilötiedoissa saadaan tapaturmava-
kuutusmaksutiedot tuotettua helposti.  
 
Tapaturmavakuutusmaksua ei makseta johtavassa aseman olevan palkasta, jos hän yk-
sin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli puolet yhteisön osakepääomasta tai 
määräämisvallasta. Johtajan kohdalla voi olla sovittu muusta vakuutuksesta.   
 
Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset maksetaan yleensä ennakkomaksuina, jotka tasa-
taan kerran vuodessa. Tapaturmavakuutusyhtiölle annetaan maksuista yleensä vuosi-
ilmoitus, jossa eritellään teetetty työmäärä, maksetut palkat työlaaduittain, yrityksen 
omistussuhteet ja toimiala sekä ennakoivan työturvallisuustyön toimenpiteet.  
 

Lisätietoa: tapaturmavakuutusyhtiö, tapaturmavakuutuslaki 

 
8. Kansainväliset työtilanteet 

 
Yleensä ulkomaanpalkat käsittelee kokenut palkanlaskija. Seuraavassa oleva ohjeistus 
on tarkoitettu ulkomaan palkkojen käsittelyyn karkeana ohjeistuksena.  
 
Jos suomalainen työntekijä lähetetään työskentelemään ulkomaille, määritellään vakuu-
tuspalkka, jonka perusteella maksetaan työntekijän työeläkemaksu ja työttömyysvakuu-
tusmaksu sekä työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. Vakuutuspalkka on vastaavasta 
työstä Suomessa maksettavan palkan suuruinen eikä se ole sidoksissa työntekijälle to-
dellisuudessa maksettavaan palkkaan. Työhön liittyvän ulkomaan oleskelun kestäessä yli 
183 päivää kalenterivuodessa, verotusoikeus siirtyy vieraalle valtiolle, mistä työnantajan 
on tehtävä ilmoitus verottajalle. Tällöin vakuutuspalkan perusteella työntekijältä on 
pidätettävä päiväraha- ja sairaanhoitomaksua minipidätyksenä. Työntekijä säilyy Suo-

http://www.tvr.fi/
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messa vakuutusvelvollisena, vaikka tämä ei olisi verovelvollinen. Vakuuttamisvelvolli-
suus säilyy myös työntekijän siirtyessä ulkomailla olevan konserniyhtiön palvelukseen.  
 
Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän palkasta pidätetään lähdeveroa lähdeverokor-
tilla. Lähdeverokortilla työskentelevän palkasta pidätetään työntekijän sosiaalivakuu-
tusmaksut ja toimitetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut silloin, kun palkansaaja ei 
esitä kotivaltionsa myöntämää E101 todistusta.  

 

Lisätietoja: www.vero.fi, laki ulkomaalaisen työntekijän lähdeverosta, vakuutusyhtiöt 
 

9. Ulosmittaus ja muut kuittaukset palkasta 

 
Palkasta toimitettavasta ulosmittauksesta tulee aina maksukielto. Maksukiellosta 
selviää tarpeelliset tiedot ulosmittauspidätyksen suorittamiseksi. Tehty ulosmittaus on 
laitettava heti maksuun ulosottomiehelle. Pidätyksestä saadaan vähentää tilillepanomak-
su.  Jos maksukieltoa ei noudateta, voidaan saatava ulosmitata työnantajalta.  
 
Saapunut maksukielto tulee aina tarkastaa ja ulosottoviranomaiselta on tarvittaessa tar-
kistettava siihen liittyvät epäselvyydet. Ulosottoviranomainen voi esimerkiksi erehtyä 
toimittamaan elinkeinotuloa koskevan maksukiellon, vaikka kyse on palkasta. Ulosot-
toviranomaiselle on syytä ilmoittaa myös, jos maksukiellon saajalla ei ole työsuhdetta tai 
palkanmaksu on keskeytynyt. Tällöin kuitenkin kannattaa varmistaa työsopimussuhteen 
mahdollinen alkaminen, jotta maksukieltoa ei palauteta erehdyksessä.  
 
Maksukiellossa on määrätty ulosmittaustapa. Ulosmitattava määrä lasketaan ennakon-
pidätyksen alaisesta palkasta, josta on vähennetty toimitettu ennakonpidätys ja työnteki-
jän osuus sosiaalivakuutusmaksuista. Ulosmittauspidätystä ei tehdä verovapaista kulu- 
ja matkakorvauksista eikä vahingonkorvauksista. Sen sijaan ulosmittauspidätyksen las-
kennassa on huomioitava esimerkiksi annetut luontoisedut. 
 
Luontoisedut huomioidaankin koko verotusarvostaan suojaosuudessa sekä ulosmit-
tausperusteessa. Luontoiseduista tehty ennakonpidätys vaikuttaa työntekijälle maksetta-
van nettopalkan määrään ja tulee näin huomioitua kokonaisuudessaan ulosmittaukses-
sa, palkan määrässä ja tämän lisäksi koko arvoltaan suojaosuudessa. Jos rahapalkka ei 
riitä ulosmittaukseen, ei ulosmittausta toimiteta. Tämän johtuessa kuitenkin poikkeuk-
sellisen suurista luontoiseduista, voidaan saatava joissain tapauksissa ulosmitata työnan-
tajalta.  
 
Suojaosuus lasketaan palkkakaudelle osuvien kalenteripäivien mukaisena. Kuukaudessa 
on kuitenkin aina 30 suojaosuuspäivää. Epäsäännöllisesti palkkaa saavan ulosmittauspi-
dätyksen laskeminen poikkeaa tavallisesta.  
 
Palkan ulosmittauspidätyksen määrän laskemista (kuvio 11) on havainnollistettu seu-
raavassa: 
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Kuvio 11. Ulosmittauspidätyksen määrä  
 

Palkan ulosmittauspidätystapa riippuu 
palkanmaksun säännöllisyydestä.  
 
Epäsäännöllisesti palkkaa saavan 
palkasta ulosmitataan 1/3 suojaosuu-
desta riippumatta. 
 
Säännöllisesti palkkaa saavan palkasta 
ei voida pidättää suojaosuutta. Suoja-
osuuden välittömästi ylittävästä määräs-
tä pidätetään ulosmittaukseen 2/3. 
 
Säännöllisesti palkkaa saavan palkan 
ollessa vähintään 2 X suojaosuus on 
ulosmittauspidätys 1/3. 
 
Palkan ollessa vähintään 4 X suoja-
osuus on ulosmittauspidätys 1/3 tältä 
osalta ja 4/5 ylittävältä osalta. Jos epä-
säännöllisesti palkkaa saavalle maksetta-
vien palkkojen keskimääräisen vuosi-
määrän ei voida olettaa nousevan suu-
remmaksi kuin 4 X suojaosuus, tehdään 
ulosmittauspidätys aina 1/3:n suuruise-
na. Muuten pidätys tältä osin tehdään 
kuten säännöllisesti palkkaa saavalta.  
 
Ulosmittaus on kuitenkin aina enin-
tään 50 % maksettavan palkan ja kau-
della annettujen luontoisetujen verotus-
arvosta. Palkan ollessa vähintään suoja-
osuus X 6,222… on ulosmittauspidätys 
50 % 
 
Ulosmittaus tehdään kuitenkin aina 
maksukiellon mukaan, jos maksukielto 
on epäselvä, pidätystapa kannattaa tar-
kistaa ulosottomieheltä. 
 
Tekijänoikeuteen liittyvän palkan 
ulosmittaus on aina 1/3. 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoa: ulosottolaki, ulosottoasetus, www.oikeus.fi 

Jätettävä 

ulosmittaamatta

"Suojaosuus"

Jätettävä 
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Ulos-       

mitattava

Ulosmitattava 
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"Suojaosuus"

Ulosmittauspidätys voi 
olla enintään 50 % 

palkasta 

( 6,222... x suojaosuus )

Ulosmittauspidätys voi 
olla enintään 50 % 

palkasta 

( 6,222... x suojaosuus )

? 
? 

Säännöllinen palkka          Epäsäännöllinen palkka 

http://www.oikeus.fi/
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Kuittausoikeus 

 
Työnantaja saa kuitata työntekijän palkasta saatavansa kuten maksamaansa vuokran, 
luottokorttilaskun tai ennakon vain tietyillä edellytyksillä. Saatavan on oltava erääntynyt 
ja riidaton. Verovapaat korvaukset, vahingon korvaukset ja vastaavat erät saadaan kui-
tata kokonaisuudessaan. Sen sijaan palkasta ei saa kuitata ulosmittauksen suojaosuutta 
vastaavaa määrää muita saatavia kuin palkkaennakkoa. Suojaosuudessa saa tällöinkin 
huomioida luontoisetujen raha-arvon.    
 
Työntekijän aiheuttaessa kuittaukseen johtavan virheen tietoisella toiminnallaan, saa-
daan siihen liittyvä kuittaus yleensä tehdä. Työnantajan tehdessä vastaavan virheen tai 
virheen liittyessä palkanlaskentaan, on kuittaus tehtävä tietyillä varauksilla. Erityisesti 
virheen synnyttyä pitkällä ajalla on tarkasteltava asiaa siltä kannalta, voiko työntekijä 
olettaa sen olevan työsopimukseen liittyvä käytäntö ja olisiko työntekijän pitänyt tietää 
kyseessä olevan oikaistava virhe.  
 

 Lisätietoa: työsopimuslaki 

 
Ammattiyhdistysmaksut 

 
Ammattiyhdistysjäsenmaksujen pidättäminen työntekijän palkasta perustuu työehtoso-
pimukseen ja työntekijän antamaan valtakirjaan. Liitto ilmoittaa ilmoitusmenettelytavat, 
palkoista tehtävät pidätysmäärät, tiliyhteys- ja viitemaksutiedot vuosittain joulu–
tammikuussa.  
 
Pidätys tehdään ennakonpidätyksenalaisesta palkasta prosenttimääräisenä tai kiinteänä 
maksuna. Maksut tilitetään liitoille ja tarvittaessa tehdyistä maksuista tehdään erilliset 
ilmoitukset ammattiliitoille. Yleensä perinnän keskeytymisestä ja lakkaamisesta on il-
moitettava liittoon ja palkansaajalle perintäsopimuksen mukaisesti.  
  
10. Palkansaajalle annettavat tositteet 

 
Työntekijälle on annettava maksetusta palkasta laskelma, josta selviää palkan suuruus ja 
sen määräytymisen perusteet, sekä eriteltynä päivärahamaksu. Parhaimmillaan palkka-
laskelmalta selviää palkkojen ja tehtyjen vähennysten tiedot kumulatiivisesti koko vuo-
den ajalta. Tarkasta ja kattavasta palkkalaskelmasta työntekijän on helppo tarkistaa pal-
kanlaskennassa olevat tiedot ja palkkakaudelle kohdistuvien palkkojen oikeellisuus. 
(Taulukko 9.) 
 
Kattava palkkalaskelma toimii myös palkkatodistuksena, mikä vähentää erillisten todis-
tusten kirjoittamistarvetta. Jos palkkalaskelmalla ei näy koko verovuoden kumulatiivisia 
tietoja, palkasta ja vähennyksistä on vuoden tai työsuhteen päätyttyä annettava erillinen 
palkkatodistus. Bruttopalkan muodostumiseen vaikuttavia eriä ei yleensä ole syytä eri-
tellä laskelmalle kumulatiivisina.  
 
Palkkalaskelma tulee tarvittaessa toimittaa paperisena, jos työntekijä ei muuten voi tar-
kistaa palkan oikeellisuutta kohtuullisessa ajassa maksun suorituksesta.  
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Taulukko 9. Esimerkki palkkalaskelmasta 

 Työnantaja Oy PALKKALASKELMA / PALKKATODISTUS
y 1234567-8 29.2.2014

Antti Ahkera henkilötunnus 121282-111X
Työura 2 tilinumero FI12312312153413533
00100 Helsinki maksupäivä 3.3.2014

palkkakausi 17-23.2.
työsuhteen alkupvm. 3.2.2014
työsuhteen muoto Päätoimi

verokorttitiedot Freelance 1.2.alkaen
ep-prosentit ja rajat 15 % 0,00

15 % 0,00
kum. verotiedot 21 veropv, 4400,889 / -660,13335

Palkkalaji Määrä á-hinta Euroa 
Tuntipalkka 40 19,00       760,00      
Ylityön perusosa 10 19,00       190,00      
Vrk ylityö 50 % 6 19,00       57,00        
Vk ylityö 50 % 4 19,00       38,00        
Sunnuntaikorvaus 4 19,00       76,00        
Työajanlyh.korv. 4,9 % 1 121,00   54,93        
Lomakorvaus 18,5 % 1 216,00   224,96      

palkkakaudella vuoden alusta
Brutto yhteensä 1 400,89    4 400,89         

josta verovapaata -            -                 
lomakorvaus 224,96      687,06           
lomapalkka -            -                 
lomaraha -            -                 
sairausajanpalkka -            -                 
luontoisedut -            -                 

Rahapalkka yhteensä 1 400,89    4 400,89         
Ennakonpid. alainen ansio 1 400,89    4 400,89         
Ennakonpidätys 210,13 -     660,13 -          

josta päivärahamaksu 11,77        32,57             
Työeläkemaksu 72,15 -       226,65 -          
Työttömyysvakuutusmaksu 0,08 -         0,26 -              
Ulosmittaus -            -                 
Palkkaennakko 200,00 -     -                 
Ay-maksu 15,41 -       48,41 -            
Maksetaan yhteensä 903,12      3 465,44         

Erillisiä palkkatodistuksia tarvitaan 

sidosryhmiä varten. Palkkatodistuksen 
tietosisällön tarve tulee selvittää tarvit-
taessa aina erikseen palkansaajalta. 
Tavallisimmin eriteltäviä eriä ovat eri-
laiset luontoisedut, nettopalkka, brut-
topalkka, vuosilomaan liittyvät kor-
vaukset ja luontoisedut. Huomioitava 
on myös ajanjakso, jolta palkkatodis-
tusta annetaan. 
 
Palkanlaskentajärjestelmästä ei välttä-
mättä saada suoraan tulostettua tarvit-
tua palkkatodistusta, joten siihen on 
liitettävä tietoja tarvittaessa erikseen. 
Esimerkiksi palkkatodistuksen pohjau-
tuessa SFS 5246 standardiin, joudutaan 
usein kirjoittamaan tarvittavat tiedot 
lisätietoina. Olennaista kuitenkin on, 
että annetulla palkkatodistuksella on 
palkanlaskijan yhteystiedot, koska 
palkkatietoja joudutaan usein täsmen-
tämään.   
 
Työttömyyspäivärahaa varten palkkatodistus tarvitaan yleensä 43 sellaiselta työviikolta, 
jolloin palkallinen työaika on ollut yli 18 tuntia viikossa. 
 
Palkansaajalle on annettava laskelma myös vuosilomaan liittyvistä palkoista ja korvauk-
sista. Laskelma voi olla palkkalaskelmalla, jos siitä selviää vuosilomapalkan tai korvauk-
sen määräytymisperusteet ja määrä. Muuten on annettava erillinen vuosilomapalkkalas-
kelma vuosilomapalkan yhteydessä.  
 
Kattavasta vuosilomapalkkalaskelmasta selviää 
 

 lomapalkan tai korvauksen määrä euroina 

 loman ajankohta ja pituus päivinä 

 lomapalkan maksupäivä 

 ravintoedun raha-arvo 

 lomanmääräytymiskuukaudet ja niiden määräytymisperusteet  

 kuukausi tai viikkopalkkaisen ”kuukausipalkka” kiinteine lisineen ja lomapalkan 
laskentakaava 

 tunti- ja suoritepalkkaisen lomanmääräytymisvuoden ansio, vuorokautisten ylityö-
tuntien määrä ja peruspalkka ja vuosilomakerroin 

 prosenttiperusteisesti vuosilomapalkkaa laskettaessa lomanmääräytymisvuoden an-
sio.  
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11. Kausiveroilmoitus ja -tilitys 

 
Kausiveroilmoitus annetaan yleensä sähköisesti Verotilipalvelun tai muun palveluntar-
joajan kautta. Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan muitakin suorituksia kuin työnantaja-
suorituksia, mutta työnantajasuoritukset annetaan usein erikseen. Kausiveroilmoitus 
annetaan yleensä kuukausittain, mutta käytössä voi olla harvennettu ilmoitusmenettely, 
jolloin työnantajasuoritukset ilmoitetaan neljännesvuosittain. Kausiveroilmoituksessa 
kannattaa hyödyntää palkkasuoritusten yhteenvetoa. Ks. Palkkakirjanpito. 
 
Työnantajasuoritukset on ilmoitettava maksukuukautta seuraavaan 12. päivään men-
nessä, joka on myös siihen liittyvien Verohallinnolle tilitettävien maksujen eräpäivä. Jos 
ilmoitus lähetetään paperisena, on sen oltava Verohallinnolla 7. päivään mennessä. An-
nettuja ilmoituksia voi seurata verotililtä KATSO-tunnisteen avulla. Kausiveroilmoituk-
sen työnantajasuorituksia (kuvio 12) on eritelty seuraavassa.   

 
Kausiveroilmoituksen kohdissa 009 ja 010 
suomalainen yritys tekee ilmoituksen aina 
omissa nimissään. Lisäksi kausiveroilmoi-
tukselle tarvitaan y-tunnus tai mahdollinen 
tilitystunnus, jos yrityksellä on useita tilitys-
paikkoja.  
 
Työnantajasuorituksista merkataan ilmoi-
tusjakso, kohdekausi- ja kohdevuositiedot 
kohtiin 050, 052 ja 053. 

 
Jos palkanmaksua ei ole, on annettava 
nollailmoitus, jonka voi antaa puoleksi 
vuodeksi etukäteen. Kohdat 056 ja 057 täy-
tetään vain, jos ilmoitus tehdään etukäteen 
useammalle kaudelle.   

Kuvio 12. Kausiveroilmoituksen työnantajaosa 

 
Kohtaan 601 merkitään kaikki ennakonpidätyksen alaiset erät ml. progressiivisesti vero-
tettavan rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksenalainen tulo, työsuoritukset ja 
henkilöyhtiöille maksetut ennakonpidätyksenalaiset erät riippumatta siitä, onko enna-
konpidätystä tehty. Näistä tehdyt ennakonpidätykset ilmoitetaan kohdassa 602. 
 
Kohdassa 605 ilmoitetaan lähdeveronalaisten työkorvausten ja palkkojen kokonaismää-
rät ja muualla kuin Suomessa työskentelevän Suomessa vakuutetun rajoitetusti verovel-
vollisen vakuutuspalkka. Näistä pidätetyt verot ja päivärahamaksut merkitään kohtaan 
606.  
 
Kohdassa 609 ilmoitetaan sosiaaliturvamaksun alaiset erät ml. ulkomailla työskentele-
vien Suomessa vakuutettujen palkat. Suoritettava sosiaaliturvamaksu ilmoitetaan koh-
dassa 610 oikaistuna laskennallisella osuudella vakuutuslaitoksen työnantajalle jo mak-
samista sairaus- ja vanhempainpäivärahasta yms.  
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Kausiveroilmoituksen oikaiseminen 

 
Virheellisesti annettu kausiveroilmoitus on oikaistava oikean ja virheellisesti annetun 
tiedon erotuksena. Eräpäivän jälkeen tehtyjen korjausilmoituksien mukaiset maksut 
erääntyvät maksettavaksi ilmoitushetkellä. Kalenterivuoden jälkeen virheoikaisut teh-
dään kohdevuoden viimeiselle ilmoitukselle. Tarvittaessa myös vuosi-ilmoitusta on oi-
kaista vastaavasti.  
 

Lisätietoa: www.vero.fi, verotililaki, veronkantolaki, ennakkoperintäasetus, ennakkoperintälaki 

 
12. Vuosi-ilmoitukset verottajalle 

 
Verohallinnolla on kattavat ohjeet vuosi-ilmoitukseen liittyen, joihin kannattaa tutustua 
myös aina uusia palkkalajeja, etuja ja palkansaajaryhmiä käsiteltäessä, jotta vuosi-
ilmoitusmenettelyn vaatimukset tulisi huomioitua laskennassa ja tiedot olisi helppo ra-
portoida verottajalle. Vuosi-ilmoitusyhteenveto tulee toimittaa vuosittain yleensä tam-
mikuun loppuun mennessä. Jos vuosi-ilmoitukset tehdään yli viidestätoista työntekijäs-
tä, on vuosi-ilmoitus tehtävä sähköisenä. Ennen vuosi-ilmoituksen antamista on suosi-
teltavaa tarkistaa, että se vastaa kausiveroilmoituksilla annettuja tietoja.   
 
Vuosi-ilmoituksella tiedot annetaan saaja- ja suorituslajikohtaisina. Lisäksi annetaan 
maksajakohtaiset tiedot. Rajoitetusti verovelvollisen Suomeen enintään 6 kuukaudeksi 
tulleen työntekijän sekä suomalaisen työnantajan lukuun ulkomaille lähetetyn työnteki-
jän palkat ja niistä tehdyt suoritukset ilmoitetaan Verohallinnon 7809-lomakkeella, jon-
ka maksajakohtaisissa tiedoissa eritellään kertaalleen maksajakohtaiset ilmoittajan tiedot 
ja sosiaaliturvamaksun perusteena olevat lähdeveronalaiset palkat. 
 
Tavalliset palkkaerät ilmoitetaan vastaavasti Verohallinnon lomakkeella 7801. Myös 
näistä tiedoista on eriteltävä maksajakohtaiset tiedot, joissa eritellään mm. sijaismaksa-
jan toimittamat sosiaaliturvamaksua pienentävät erät. Mahdolliset vapaaehtoiset palve-
lurahat on myös eriteltävä maksajakohtaisissa tiedoissa sijaismaksajan maksamina erinä.  
 
Vuosi-ilmoituksilla ilmoitetaan tarkasti erät, joiden perusteella tarkistetaan ja määrätään 
työntekijän verotus sekä työnantajan sosiaaliturvamaksu.   
 
Suorituslajeina ovat mm.  P–päätoimi, 1–sivutoimi, 5–vakuutuspalkka, PT–
työpanososinko. YEL-vakuutettujen vastaavat suorituslajit ovat PY, 1Y, 5Y, ja YT. 
Työkorvauksesta suorituslaji on H ja ulkomaalaisille rajoitetusti verovelvollisille palkka 
raportoidaan yleensä suorituslajitunnuksilla A1…AR.  

 

 Lisätietoa: www.vero.fi  
 

13. Palkkakirjanpito ja yhteydet muihin kirjanpitoihin 
 

Palkanlaskennassa pidetään palkkakirjanpitoa. Yhtälailla palkanlaskennassa osittain tuo-
tetaan ja osittain säilytetään työaika- ja vuosilomakirjanpidot. Palkkakirjanpito linkittyy 
pääkirjanpitoon ja palkanlaskenta muutenkin yrityksen raportointijärjestelmään.  
 
 

http://www.vero.fi/
http://www.vero.fi/
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Palkkakortti 

 
Palkkakortti on palkkakirjanpidon osana luettelo työntekijälle kalenterivuodenaikana 
maksetuista palkoista ja niistä toimitetuista pidätyksistä. Palkkakortissa säilytetään mah-
dolliset muutostiedot sekä siihen kirjataan palkkakausittaiset tapahtumatiedot. Lisäksi 
palkkakorttiin liitetään luontoisetujen tyypit ja laskentaperusteet. 
 
Palkkakortista ilmenee 
 
– nimi, osoite, henkilötunnus 
– ennakonpidätystiedot 
– palkan kertymäkausi päivämäärineen, 
– palkan määrä 
– luontoisedun raha-arvon määrä 
– palkasta tehdyt pidätykset  
– kustannusten korvaukset  
– maksettava rahamäärä 
– kalenterivuoden loppusumma sarakkeittain 
 
Ulkomaille komennettujen rajoitetusti tai ei lainkaan Suomessa verovelvollisten palkka-
korteilta ilmenee työntekovaltio ja -paikkakunta, ulkomailla oleskelun kestoajat valtioit-
tain, Suomessa käynnit oleskelun aikana ja mahdollinen vakuutuspalkka.  
 
 

Palkkalista  

 
Palkkalista on palkkakirjanpidossa pääkirjanpitoa varten laadittava tosite. Palkkalistalla 
on eritelty työntekijöittäin samana päivänä maksettavat palkat ja niistä tehdyt pidätyk-
set. Kirjanpidossa tiedot käsitellään summarivien perusteella. 
 
Palkkalistalta ilmenee  
 

 palkanmaksukausi ja päivä 

 palkansaajien nimet  

 rahapalkan määrä 

 luontoisedun raha-arvo 

 vakuutuspalkan määrä 

 ennakonpidätyksen toimittamista ennen palkasta vähennetty määrä 

 ennakonpidätyksen määrä 

 verovapaiden kustannuskorvausten määrä  

 ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen palkasta vähennetyt määrät 

 maksettava palkan määrä 
 
Palkkalistaan liitetään käteisellä maksetusta palkkasuorituksesta kuitti. 
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Palkkasuoritusten yhdistelmä  

 
Palkkasuoritusten yhdistelmä on kausiveroilmoitusta varten laadittava palkkalistojen 
yhdistelmä, josta tulee selvitä kausiveroilmoituksella annettavat työnantajasuoritukset.  
 
Yhdistelmälle kootaan tiedot palkoista, ennakonpidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista 
niin, että yhdistelmällä näkyvät tiedot eri suorituksista ja niihin liittyvät tositteet. 

 
Lisätietoa: ennakkoperintäasetus, ennakkoperintälaki,  

 

Vuosilomakirjanpito 

 
Vuosilomakirjanpidosta ilmenee työntekijöittäin 
 

 vuosilomien pituudet ja ajankohdat  

 vuosilomapalkkojen ja korvausten suuruus ja määräytymisperusteet 

 lomamääräytymisvuonna maksetut palkat lisineen ja perusteineen 

 poissaoloajat ja niiltä maksetut palkat 

 poissaoloajoilta huomioitavat laskennalliset palkat.  
 

Lisätietoa: vuosilomalaki 
 

Työaikakirjanpito 

 
Työaikakirjanpidolla varmistetaan työaikalain säännösten toteutuminen. Yksinkertai-
simmillaan työaikakirjanpito muodostuu työntekijöittäin työajanseurannan tiedoista ja 
palkanlaskentaan syötetyistä palkkalajitiedoista.  
 
Työaikakirjanpidosta on selvittävä yhtenäisellä tavalla työntekijöittäin maksetut kor-
vaukset ja tehdyt työtunnit lisä-, yli- hätä- ja sunnuntaityöstä sekä säännölliseltä työajalta 
tai kaikilta työtunneilta yhteensä. Kuukausikorvauksien kohdalla on käytettävä tarvitta-
essa arvioita ajoista.  

 
Lisätietoa: työaikalaki, työsuojeluviranomainen 

 

Kirjanpito 

 
Palkkakirjanpidon ja pääkirjanpidon yhteyden on oltava aukoton ja kirjanpidon yhteys 
palkkalistalta palkkakorttiin on oltava todennettavissa. Pääkirjanpidon kannalta olennai-
simpia ovat palkkalista ja kuitti käteisellä suoritetusta palkasta. 


