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Kotitalous työnantajana –  
työeläkevakuutus vaivatta Eterasta



Kotitaloustyönantajan maksut 
pähkinänkuoressa 2009

Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaali-

vakuutusmaksuja ovat sosiaaliturvamaksu, tapaturmavakuutus-, työttömyys-

vakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Ne määräytyvät työntekijän veron 

ennakonpidätyksen alaisen palkan mukaan.

Työeläkemaksu 2009
 Kaikki yksityisalojen työntekijät vakuutetaan työntekijän eläkelain TyEL:n 

mukaan. Työeläkemaksu sisältää sekä työnantajan että työntekijän osuuden.

TyEL-maksu, tilapäinen työnantaja

 Kun ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle 7 152 €/6 kk 22,4 %

TyEL-maksu, sopimustyönantaja

 TyEL-maksu, sopimustyönantaja (ilman asiakashyvitystä) 21,4 %

TyEL-maksu, työntekijän eläkemaksu (sisältyy kokonaismaksuun)

 Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän bruttopalkasta ja maksaa sekä 

työnantajan että työntekijän maksun.

 alle 53-vuotiaat 4,3%

 53 vuotta täyttäneet  5,4 %

TyEL- ansion vakuuttamisen alarajamäärä
TyEL:n piiriin kuuluvan ansion alaraja 49,93 €/kk

Sosiaaliturvamaksu
 Sotu-maksu (= kansaneläkemaksu + sairausvakuutusmaksu) maksetaan veron 

ennakonpidätyksiä tilitettäessä. Lisätietoja verotoimistoista www.vero.fi .

 Maksuluokka I (kotitaloudet ja pienyrittäjät) 2,801 %

Tapaturmavakuutusmaksu
 Työnantajan täytyy vakuuttaa työntekijänsä tapaturmien varalta, jos teetettyjä 

työpäiviä kertyy kalenterivuodessa yhteensä yli 12. Tarkempia tietoja lakisäätei-

sestä tapaturmavakuutusmaksusta saa Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta, 

www.tvl.fi .

Työttömyysvakuutusmaksu
Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu  0,65 %

Työntekijän maksu 0,2 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu 
Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin.

Viivästyskorko 
1.1.–30.6.2009 (Korko vahvistetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7, www.

suomenpankki.fi.) 9,5 %
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Ota yhteyttä

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera eläkevakuuttaa kaikkia yksityisalo-

jen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera on osaava kumppani työeläkeasioissa. 

Siitä meillä on jo yli 45 vuoden kokemus. Tässä oppaassa kerromme, 

miten hoidat joustavasti työeläkemaksut ja muut työnantajamaksusi 

sekä hyödynnät kotitalousvähennystä.

Palvelemme sinua mielellämme kaikissa työeläkevakuutusasioissa ja 

opastamme muissakin työnantajavelvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Vakuutusneuvonta 010 553 3030 

	 asiakaspalvelu@etera.fi

Verkkopalvelu, asiakastuki 010 553 3033 

 asiakastuki@etera.fi

Vakuuttaminen puhelimitse 010 553 3032

Sähköposti:	 etunimi.sukunimi@etera.fi

Postiosoite:  PL 20, 00241 Helsinki

Asiakaspalvelun käyntiosoite: Pasilankatu 4 A,  

 Helsinki Länsi-Pasila, Helsinki

Palvelemme arkisin klo 8–16  

Muita hyödyllisiä linkkejä löydät osoitteesta etera.fi
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Milloin kotitaloudestasi tulee työnantaja?

Kun palkkaat kotiisi yksityisen rakennus- tai remonttimiehen, siivoojan, 

puutarhurin, lastenvahdin tai muuta lisäapua ja maksat siitä suoraan 

työn tekijälle, sinusta tulee työnantaja. Se tarkoittaa, että sinun tulee 

huolehtia palkan ja veron  ennakonpidätyksen lisäksi työntekijän työelä-

kevakuuttamisesta ja muista työnantajavelvoitteista.

Jos taas tilaat työn yrittäjältä, urakoitsijalta tai rakennusliikkeeltä, ne 

huolehtivat puolestasi myös kaikista työnantajamaksuista. 

Työeläke on tulevaisuuden turvaa työntekijälle. Työnantajan lakisäätei-

sistä velvoitteista työeläkevakuutus (TyEL) takaa palkkaamallesi työnte-

kijälle ansaitun eläketurvan vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen-

huoltajan kuoleman varalta. Siksi eläkevakuuttamisesta huolehtiminen 

on tärkeää.

Meidän tehtävämme on tehdä vakuuttamisesta sinulle vaivatonta ja 

asioinnista kanssamme mahdollisimman helppoa. 
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Valitse itsellesi sopivin vakuutustapa

TyEL-vakuuttaminen on helppoa hoitaa  Eterassa. Voit tehdä sen sinulle 

parhaiten sopivalla tilitystavalla. Asiakaspalvelumme neuvoo mielellään 

eri vaihtoehdoista palvelunumerossa 010 553 3030 (arkisin klo 8–17). 

Voit tehdä TyEL-vakuutuksen, vaikka vain tilapäiseen työsuhteeseen. 

TyEL-vakuutushakemuksen tekeminen on vaivatonta Eteran verkkopal-

velussa. Voit hoitaa työntekijän työeläkevakuutuksen verkkopalvelun 

kautta ilman erillisiä tunnuksia, jolloin kirjaudut palveluun pankin 

verkkopankkitunnuksilla. Voit myös ottaa maksuttomat verkkopalvelu-

tunnukset. Silloin voit hyödyntää aiemmin tekemääsi ilmoitusta uuden 

ilmoituksen pohjana. 

Helppo tapa hoitaa työeläkemaksut: Eteran verkkopalvelu
Eteran verkkopalvelussa palkkailmoituksen tekeminen ja eläkemaksun 

maksaminen hoituvat sujuvasti ja samalla kertaa. 

Ohjelma laskee vakuutusmaksun puolestasi. Maksuton verkkopalvelu 

toimii kellon ympäri. Sieltä löydät selkeät ohjeet sen käytöstä sekä muita 

vinkkejä vakuuttamiseen. 

Tutustu myös kotitalouden omaan osioon. Sieltä löydät työntekijän 

palkkaamiseen liittyvät asiat, laskurit, linkit ja vinkit. Sivuilta saat muun 

muassa tietoa kotiavun palkkaamiseen liittyvistä asioista ja voit esimer-

kiksi laskea kotitalousvähennyksen määrän.

Eteran verkkopalveluun pääset osoitteesta etera.fi.
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Työeläkevakuutus hoituu puhelimessakin
Voit hoitaa työeläkevakuutusasiat Eteraan myös puhelimitse. Soita 

puhelinlaskutusnumeroomme 010 553 3032 (klo 8–17). Varaudu etukä-

teen ilmoittamaan meille

palkanmaksajan nimi, osoite ja henkilötunnus•	

palkansaajan nimi ja henkilötunnus•	

palkan määrä (bruttopalkka) ja palkanmaksukuukausi•	

Kotityönantajan maksupalvelu: Palkka.fi
Maksuttoman Palkka.fi-palvelun avulla voit hoitaa palkanmaksun lisäksi 

ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun sekä lakisääteiset eläkeva-

kuutus-, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut. 

Palvelu hoitaa lakisääteiset ilmoitukset Eteraan, verottajalle ja tapatur-

mavakuutusyhtiöön automaattisesti. Samoin se toimittaa kotitalous-

vähennykseen oikeuttavat tiedot suoraan verottajalle. Palkka.fi:n löydät 

osoitteesta etera.fi. 
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Kenet eläkevakuutat?

Kaikki 18–68-vuotiaat työntekijät työeläkevakuutetaan. TyEL:n eli 

työntekijän eläkelain piiriin kuuluvat sekä suomalaiset että Suomes-

sa työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät. Myös alle 68-vuotiaat jo 

eläkkeellä olevat työntekijät vakuutetaan, jos he tekevät kotitaloudelle 

palkallista työtä.  

Alle 49,93 euron (v. 2009) kuukausipalkoista ei kuitenkaan tarvitse 

maksaa TyEL-maksua. 

Työeläkemaksun rahoittavat sekä työnantaja että työntekijä, mutta 

työnantaja hoitaa aina koko summan maksamisen ja työntekijän palkka-

tiedot Eteraan.

Entä jos vakuuttaminen unohtuu?
Työntekijät saavat vuosittain tarkistettavakseen eläkeyhtiöltään työelä-

keotteen, jossa on tiedot ansioista, joiden perusteella heille lasketaan 

tuleva työeläke. 

Jos työeläkemaksut jäävät maksamatta, työeläkeyhtiö perii eläkemaksut 

kokonaisuudessaan viivästyskorkoineen työnantajalta. 
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TyEL-maksujen määrä ja maksaminen

Mistä palkasta maksat TyEL-maksut?
Työeläkemaksut maksat kaikista työntekijöiden ennakonpidätyksen alai-

sista palkoista ja verollisista korvauksista. Näitä ovat ylityökorvaukset, 

sunnuntai- ym. lisät, vuosilomapalkka, lomaltapaluuraha, luontoisedut, 

sairaus- ja tapaturma-ajan palkka, päivärahan verollinen osa ja lähdeve-

ron alainen palkka. 

Mikä on TyEL-maksun määrä?
Tilapäisenä työnantajana eläkemaksuja maksavan työnantajan vakuu-

tusmaksuprosenttisi vuonna 2009 on 22,4 % bruttopalkasta. 

Työntekijän osuus on alle 53-vuotiaalla työntekijällä 4,3 % ja 53 vuotta 

täyttäneellä 5,4 %. Työnantajana pidätät työntekijän osuuden hänen 

bruttopalkastaan ja maksat koko työeläkemaksun. 

Milloin ja miten maksat eläkemaksut?
Sopimustyönantajana voit maksaa maksut joko kuukausittain tai 

sovitun aikataulun mukaisesti ennakkomaksuna. Tilapäistyönantajana 

ilmoitat palkat ja maksat maksut Eteralle aina palkanmaksua seuraavan 

kuukauden 20. päivään mennessä. Maksu on heti lopullinen eikä tarvitse 

raportteja työnantajalta eikä eläkeyhtiöltä. 

Vuosi-ilmoittajana arvioit ensin tulevat palkkamenot ja maksat vakuu-

tusmaksut sovitussa aikataulussa (1-12 kertaa vuodessa). Seuraavan 

vuoden keväällä saat yhteenvedon maksuistasi. 

Mikäli käytössäsi on Eteran Nopsa-ilmoitustapa, työntekijätiedot ilmoi-

tat vain kerran vuodessa ja kuukausittain vain toteutuneen kokonais-

palkkasumman. Eräpäivästä johtuva perustekorko on otettu huomioon, 
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ja maksu perustuu toteutuneisiin palkkoihin. Eteran Nopsassa vakuutus-

maksut ovat siis ajan tasalla.

Milloin teet vakuutussopimuksen?

Jos sinulla on yksi tai useampi vakituinen työntekijä tai määräaikaisille 

työntekijöille maksamasi palkat ylittävät puolen vuoden aikana 7 152 

euroa, sinun on tehtävä vakuutussopimus eläkeyhtiön kanssa. Sopimus-

työnantajan TyEL-maksu on alempi, 21,4 % vuonna 2009. Sopimustyön-

antajana voit hyödyntää myös mahdollisen asiakashyvityksen.

Vakuutussopimuksen voit halutessasi tehdä pienemmilläkin ansioilla 

kuin 7 152 euroa tai jos palkanmaksu ei ole säännöllistä. Eteran sopi-

musasiakkaaksi pääset täyttämällä vakuutushakemuksen. Lomakkeen 

löydät osoitteesta etera.fi.

Sopimustyönantajan etuja:

voit valita sinulle parhaiten sopivan ilmoitustavan•	

alhaisempi työeläkemaksu•	

saat Eterasta hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa eläkevakuuttami-•	

sesta
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Mistä muista maksuista sinun pitää huolehtia?

Työeläkevakuuttamisen lisäksi sinun pitää huolehtia myös tapaturma-, 

työttömyys- ja ryhmähenkivakuutuksesta. Työntekijälle maksamastasi 

palkasta pidätät veron ja maksat sosiaaliturvamaksun eli sotun. Se sisäl-

tää sairausvakuutus- ja kansaneläkemaksun. 

Kotityönantajan muistilista: kuukausittain hoidettavat asiat 

Palkansaajalle: palkan maksu•	

Verottajalle: ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu•	

Eteraan: työeläkevakuutusmaksu•	

Vakuutusyhtiöön: tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuu-•	

tusmaksut

Milloin otat tapaturmavakuutuksen ja  
työttömyysvakuutuksen?

Sinun on otettava tapaturmavakuutus, jos palkkaat työvoimaa vuoden 

aikana yli 12 päiväksi. Vakuutuksen saat tapaturmavakuutusyhtiöstä. 

Vakuutusmaksu on keskimäärin noin 1 % työntekijän palkkasummasta.

Lisätietoja saat vakuutusyhtiöistä tai Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta    

www.tvl.fi.

Työttömyysvakuutusmaksu
Kun otat työntekijällesi tapaturmavakuutuksen, sinun pitää suorittaa 

myös työttömyysvakuutusmaksu. Vuonna 2009 työnantajan osuus on 

0,65 % ja työntekijän 0,20 % palkasta. Työttömyysmaksua ei tarvitse 

maksaa alle 17-vuotiaasta ja 65 vuotta täyttäneestä työntekijästä. 

Maksua et maksa myöskään kiinteän tapaturmavakuutusmaksun piiriin 

kuuluvasta työntekijästä, kuten esimerkiksi kotiapulaisesta.

Lisäohjeita ja neuvoja voit kysyä tapaturmavakuutusyhtiöltäsi tai Työttö-

myysvakuutusrahastosta, www.tvr.fi.
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Ryhmähenkivakuutusmaksu
Tapaturmavakuutetuille työntekijöille tulee ottaa lisäksi ryhmähenkiva-

kuutus (eräin poikkeuksin). Keskimääräinen vakuutusmaksu on 0,08 % 

palkkasummasta. Pientyönantajan omavastuu on 100 €. 

Palkasta pidätät veron ja maksat sotun
Kun maksat palkan suoraan tekijälle (et yritykselle), sinun tulee suorittaa 

myös veron ennakonpidätys ja maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu. 

Palkkaraja on 1 500 euroa vuodessa. Tämän rajan alle jäävästä palkas-

ta kotitaloustyönantajan ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä eikä 

maksaa sotu-maksua. Eläkemaksut on kuitenkin aina maksettava, jos 

maksat palkkaa työntekijälle yli 49,93 euroa kuukaudessa.

Sotu-maksu kotitalouksille on 2,801 % palkkasummasta vuonna 2009. 

Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu pitää maksaa palkanmaksua 

seuraavan kalenterikuukauden 10. päivään mennessä.

Esimerkki ennakonpidätyksen laskemisesta

Verokortissa perusprosentti on 28 ja lisäprosentti 47. Palkkakauden tuloraja on 

2 000 euroa. Palkkakausi on kuukausi eli palkka maksetaan kerran kuukaudes-

sa. Palkka on 2 100 euroa (rahapalkka 2 000 euroa ja ateriaetu 20 päivältä  

5,00 euroa/pv).

Ennakonpidätys lasketaan perusprosentin mukaan 2 000 euroon asti           

(2 000 x 28 % = 560 euroa) ja lisäprosentin mukaan 2 000 euron ylimenevästä 

osasta 100 eurosta (100 euroa x 47 % = 47,00 euroa).

Ennakonpidätys on yhteensä 607,00 euroa.

Työntekijälle maksetaan 2 000 euroa – 607,00 euroa = 1 393,00 euro



Esimerkki työnantajanmaksuista 2009

Matti Mallikas s. 21.3.1967, alle 53-vuotias rakennustyöntekijä.Palkka ajalta 1.2. – 28.2.2009, 
veroprosentti 24 %, tuntipalkka 20,00 €/h, työpäiviä 21 ja työtunteja 8 = 168 h, palkat 3 360 €.

3 360,00 €
Työajan lyhennyskorvaus  3,6 % + 120,96 €

3 480,96 €

Lomakorvaus (noudattaa rakennusalan työehtosopimusta) 18,5 % + 643,98 €
4 124,94 €

Työntekijän bruttopalkka 4 124,94 €
Työntekijän palkasta pidätettävät maksut
Työntekijän osuus TyEL -maksusta 4,3 % - 177,38 €
Työttömyysvakuutusmaksun työntekijän osuus 0,2 % - 8,25 €
Verot 24 % - 989,99 €
Työntekijä saa nettopalkkana 2 949,32 €

Työntekijä saa työkalukorvausta 9pv x 10 € + 90 €
Työntekijälle maksettava summa 3 039,32 €

Tilapäisen työnantajan maksut työntekijän bruttopalkasta

Tilitykset Eteralle
Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu 22,4 %
Työntekijän osuus -  4,3 %
Työnantajan osuus TyEL-maksusta   18,1 %

Työnantaja tilittää molemmat osuudet Eteraan
Työnantajan TyEL-maksuosuuden 746,62 €
Työntekijän TyEL-maksuosuuden 177,38 €
Yhteensä 942 €

Tilitykset verottajalle
Työnantajan sotumaksu 2,801 % 115,54 €
Palkan ennakonpidätys 24 % 989,99 €
Yhteensä 1 105,53 €

Tilitykset tapaturmavakuutusyhtiölle
Työttömyysvakuutusmaksu, työnantajan osuus 0,65 % 26,82 €

Työttömyysvakuutusmaksu, työntekijän osuus 0,2 % 8,25 €
Tapaturmavakuutusmaksu 5,888 % 242,88 €
Ryhmähenkivakuutus (minimi) 7,60 €
Yhteensä 285,55 €

Työnantajan kustannettavat palkan sivukulut yhteensä
TyEL-maksuosuus 746,62 €
Työttömyysvakuutusmaksuosuus 26,82 €
Sotu-maksu 115,54 €
Tapaturmavakuutusmaksu 242,88 €

Ryhmähenkivakuutusmaksu 7,60 €
Yhteensä 1 139,46 €
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Vuosi-ilmoitus verottajalle, palkkatodistus työntekijälle
Vuoden lopuksi teet verottajalle vuosi-ilmoituksen kaikista työntekijöil-

lesi maksetuista palkoista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä. 

Tämä koskee myös niitä vuosipalkkoja, joista et ole toimittanut enna-

konpidätystä etkä maksanut sotumaksua.

Anna ilmoitus kotikuntasi verovirastolle erillisellä lomakkeella  

(VEROH 7801) palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun 

mennessä.

Kun työsuhde päättyy, anna työntekijällesi tosite maksamistasi palkoista 

ja ennakonpidätyksen määrästä. Säilytä myös itselläsi jäljennös tosit-

teesta ja kuitti palkkojen maksamisesta ainakin kuuden vuoden ajan. 

Tosite on vapaamuotoinen todistus. Siitä tulee ilmetä maksajan ja 

saajan nimi, palkan tai työkorvauksen, ennakonpidätyksen, työntekijän 

eläkemaksun sekä työttömyysvakuutuksen euromäärät. Todistuksesta 

tulee ilmetä myös mahdollisen sairausvakuutuksen päivärahamaksun 

suuruus. Työnantajana et peri päivärahamaksua palkasta, sillä se sisältyy 

ennakonpidätysprosenttiin. 
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Työn teettäminen yrityksellä

Jos ostat tarvitsemasi työt joltakin ammatinharjoittajalta tai yrityk-

seltä (esim. toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, 

osuuskunta), sinun ei  tarvitse huolehtia sosiaaliturvamaksuista, veron 

ennakonpidätyksestä, eläkevakuutusmaksuista eikä tapaturmavakuu-

tusmaksuista. 

Yritys huolehtii itse omien verojensa ja palkansaajiensa verojen yms. 

suoritusten maksusta. Yhtiömuotoisella liiketoiminnan harjoittajalla on 

yleensä liikehuoneisto tai toimialasta riippuen muut toiminnan harjoit-

tamista varten hankitut tilat. Liiketoiminta on pääsääntöisesti julkista. 

Esimerkiksi myytäviä palveluita mainostetaan ja myydään ostavalle 

yleisölle. 

Kotitalouden sopimuskumppanina ammatinharjoittaja 
Kotitaloustyönantajana sinulla ei ole työnantajavelvoitteita myöskään 

silloin, jos maksat palkkion tehdystä työstä ammatinharjoittajalle, joka 

toimii yrittäjänä esimerkiksi toiminimeä käyttäen. 

Ammatinharjoittaja on ottanut tehdäkseen kokonaisurakan, käyttää 

omia työvälineitään, hankkii tarveaineet ja palkkaa itse tarvittavan 

aputyövoiman. Yrittäjä ja yritys laskuttavat. Yritys myös kuluu ennakko-

perintärekisteriin ja sillä on Y-tunnus. Muista tehdä urakasta kirjallinen 

sopimus. 

Jos sinulle on epäselvää, onko palkkaamasi työntekijä yrittäjä vai palkan-

saaja, käänny oman  verotoimistosi puoleen.
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Mikä merkitys on ennakkoperintärekisterillä?

Kun teet sopimuksen ammatinharjoittajan tai yrityksen kanssa, se ei 

vapauta sinua automaattisesti ennakonpidätysvelvollisuudesta. Jos vuo-

den mittaan maksamasi työkorvauksen määrä on yli 1 500 euroa, sinun 

on tarkistettava, että ammatinharjoittaja tai yritys kuuluu ennakkope-

rintärekisteriin. Rekisterimerkintä on varmistettava ennen sopimuksen 

tekoa.

Verohallinto ei anna ennakkoperintärekisteriotetta, joten sen avulla 

ammatinharjoittaja tai yritys ei voi osoittaa olevansa ennakkoperintäre-

kisterissä. Rekisteriin kuuluminen merkitsee sitä, että ammatinharjoitta-

ja tai yritys maksaa itse omat ennakkoveronsa. Kotitaloustyönantajalla  

ei tässä tapauksessa ole ennakonpidätysvelvollisuutta. 

Kotitalouden on tarkistettava rekisteröinti joko www.ytj.fi-palvelusta tai 

soittamalla palvelunumeroon 020 697 030. Asiaa voit myös tiedustella 

verotoimistosta. Jos rekisterimerkintää ei ole, on laskun määrästä toimi-

tettava ennakonpidätys. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta.

Rekisteriin kuulumattoman ennakonpidätyksen määrä
Jos työntekijä on rekisteriin merkitsemättä oleva henkilö, esimerkiksi 

toiminimellä ammatti- tai liiketoimintaa harjoittava, ennakonpidätys 

toimitetaan tällaisen henkilön sivutuloverokortin mukaan tai verotoi-

miston hänelle antaman muun verokortin mukaan. 

Jos niin sanottu luonnollinen henkilö ei esitä lainkaan verokorttia, 

ennakonpidätys toimitetaan 60 %:n suuruisena, kun hänelle maksetut 

korvaukset ylittävät 1 500 euroa vuodessa.
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Jos työn tekee ja suorituksen saa osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiitti-

yhtiö tai muu vastaava yhteisö tai yhtymä, ennakonpidätys toimitetaan 

13 %: n suuruisena. Sitä maksettaessa käytetään tilisiirtolomaketta 

Veroh 7619. Jos työkorvaus maksetaan muulle kuin yhteisölle, veron 

tunnus on 80 (tilisiirtolomakkeella).

Ennakonpidätys lasketaan laskun määrästä, josta on vähennetty arvon-

lisäveron osuus. Työn suorittamisesta aiheutuneita kustannuksia tai 

tavaroiden osuutta ei vähennetä ennen ennakonpidätyksen toimitta-

mista.

Merkinnät verohallinnon vuosi-ilmoitukseen
Vuosi-ilmoitus annetaan verohallinnolle myös ennakkoperintärekisteriin 

kuulumattomalle henkilölle tai yritykselle maksetuista työkorvauksista. 

Myös rekisteriin kuulumattoman ammatinharjoittajan ja yhtiön 

Y-tunnuksen ilmoittaminen täydellisenä on tärkeää, koska maksetuista 

työkorvauksista toimitetut ennakonpidätykset luetaan saajiensa hyväksi 

verotuksessa vain vuosi-ilmoituksen perusteella.

Verotusta ja ennakkoperintää koskevia lisätietoja saat osoitteesta www.

vero.fi ja verohallinnon valtakunnallisista palvelunumeroista. 
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Kotitalousvähennys keventää kustannuksiasi

Kotonasi tai vapaa-ajan asunnossasi teetetystä koti-, hoito- ja remont-

titöistä saat verohyötyä. Kotitalousvähennyksen määrän voit laskea 

kätevästi osoitteessa etera.fi. 

Veronkevennys vaihtelee
Jos palkkaat työhön yksityisen henkilön eli ryhdyt itse työnantajaksi, voit 

vähentää verotuksessasi 30 % maksamastasi palkasta sekä kaikki palkan 

sivukulut. 

Kun ostat kotipalveluja yritykseltä, voit vähentää verotuksessasi 60 % 

laskuun sisältyvästä työstä (ei materiaaleista). Vähennys myönnetään 

vain ennakkoperintärekisteriin kuuluvan yrityksen palveluista. Vähennys 

myönnetään sekä sinulle että puolisollesi. Lisätietoja kotitalousvähen-

nyksestä ja sen hakemisesta saat verotoimistostasi. 

Muita kotitalouden tukia ja etuuksia
Kotitaloustyönantajana voit saada myös matalapalkkatukea, jos maksat 

palkkaa henkilölle, joka on täyttänyt 54 vuotta ja palkan suuruus on 

900–2 000 euroa kuukaudessa. Matalapalkkatuen tarkoituksesta, edelly-

tyksistä ja määrästä saat tietoa verotoimistosta.

Kotitalousvähennys luvuissa

Vähennyksen enimmäismäärä on 3 000 euroa/puoliso/vuosi.

Tästä summasta kunnossapito- ja perusparannustöiden osuus saa olla

enintään 1 150 euroa. Omavastuuosuus on 100 euroa.

Vähennykseen oikeuttavat kustannukset:

30 % työntekijälle maksetusta palkasta + palkan sivukulut•	
60 % yritykselle maksetusta arvonlisäverollisesta työkorvauksesta•	
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Esimerkki kotitalousvähennyksestä

Maija Meikäläinen on vuoden 2008 aikana ostanut siivouspalveluita Siivous 

Oy:ltä yhteensä 1 200 eurolla. Lisäksi hän on remontoinut asuntoaan Kotire-

montti Oy:n avustuksella. Kotiremontti Oy on laskuttanut Maijalta 1 800 euroa 

tekemästään työstä sekä tarvikkeista 500 euroa. Asunnon remontoinnista 

vähennyskelpoista on (1 800 € x 60 %) = 1 080 €. Vastaavasti siivouspalveluista 

(1 200 € x 60 %) = 720 €. Omavastuu on 100 €. Vähennys on siten 1 080 € + 

720 € - 100 € = 1 700 €. Omavastuu on henkilöä kohden 100 € ja se vähen-

netään vain kerran. Remonttilaskuun sisältyvistä tarvikkeista ei voi tehdä 

vähennystä.

Maija voi vähentää vuoden 2008 veroilmoituksellaan kotitalousvähennyksenä 

yhteensä 1 700 euroa. Koska vähennys tehdään suoraan hänen verojensa mää-

rästä, maksaa Maija käytännössä yllä mainituista palveluista vain suoritettu-

jen maksujen ja verojen vähennyksen välisen erotuksen: (1 200 € + 1 800 € + 

500 € - 1 700 €) = 1 800 euroa 3 500 euron sijaan.
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Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 

Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki

Puhelin 010 553 300

etera.fi

Vakuuta vaivatta
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