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17.30 – 17.35 Tervetuloa!

17.35 – 18.30 Yhdistys työnantajana 
- lakisääteiset velvollisuudet ja hyvät käytännöt

Palkat ja palkkiot yhdistystoiminnassa
- palkka, palkkio, työkorvaus ja vapaaehtoistyö

18.30 – 18.45 Tauko

18.45 – 19.45 Palkat ja palkkiot yhdistystoiminnassa –
teema jatkuu

Palkan ja palkkioiden maksu käytännössä:
- Palkka.fi ja tulorekisteri 

19.45 – 20.00 Kysy Kirstiltä!



Työsuhde vai joku muu suhde?

• Talkootyöllä tarkoitetaan yleensä toisen lukuun korvauksetta ja satunnaisesti tehtävää työtä.

• Talkoilla tehtävä työ on luonteeltaan niin sanottua "jokamiehentyötä", joka ei yleensä edellytä 

erityistä ammattitaitoa, koulutusta tai pätevyyttä. Myös asunto-osakeyhtiöissä ja 

vuokrakerrostaloissa järjestetään talkoita (kevättalkoot, syystalkoot).

• Työsuhteen tunnusmerkit:

– Tehdään sopimus esim. työsopimus

– Tehdään työtä toiselle

– Työntekijä saa vastikkeen

– Työnantajalla on johto- ja valvontaoikeus



Työsopimus
• Voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti

• Voimassa toistaiseksi tai perustellusta syystä määräajan

• työn luonne, sijaisuus, harjoittelu, tai muu näihin rinnastettava seikka

• Päättyy määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa

• pitkäaikaistyöttömän kanssa mahdollista sopia määräaikainen työsopimus max. 

1 vuosi

• Tehtävä selvitys työnteon keskeisistä ehdoista (kirjallinen työsopimus) 
toistaiseksi olevat ja yli 1 kk määräaikaiset työsuhteet

• Työsopimus on muutoinkin vapaamuotoinen sopimus

• Pakottavat lainsäännökset ja TES:set rajoittavat kuitenkin sopimusvapautta



Työsopimus

• sovellettava työehtosopimus

• palkallisen loman pituus, voidaan 

viitata vuosilomalakiin

• irtisanomisajan pituus

• palkan peruste (kuukausi- vai 

tuntipalkka), lisät ja 

palkanmaksupäivä

• säännöllinen työaika

• mahd. koeaika

• osapuolten henkilöllisyys

• yhdistyksen tiedot, osoite 
jne.

• työntekijästä nimi, osoite, 
hetu, sähköpostiosoite

• työn suorittamispaikka, missä tai 
millä alueella työtehdään

• työtehtävän nimike ja työn laatu

• työsuhteen alkamispäivä 
/työsuhteen kesto



Lakisääteiset vakuutukset

Vakuutus Kustannus
(suluissa v. 2023 luku)

Sosiaaliturvamaksu, maksetaan Verohallinnolle 1,34 % (1,53 %)

TyEL, jos kk-ansio vähintään 65,26 € ja tilapäinen työnantaja
- kustannuksessa mukana työnantajan ja työntekijän maksut
- työntekijällä maksu 7,15-8,65 %

25,85 % (26,20 %)

Työttömyysvakuutusmaksu
- työntekijä maksaa 1,50 %

0,50  (0,52 %)

Tapaturmavakuutusmaksu, sisältää ryhmähenkilvakuutuksen
- pakollinen, jos maksetaan palkkoja vähintään 1300 euroa 

vuodessa

0,30 – 7,00 %



Nettopalkan kaava
+ Rahapalkka (kuukausi- tai tuntipalkka)

+ Muut palkanosat (kokouspalkkiot, lisät, ylityöt, lomarahat jne.)

+ Luontoisedut

= VERONALAINEN ANSIO ELI ENNAKONPIDÄTYKSEN ALAINEN ANSIO

- Ennakonpidätys

- Työntekijän eläkevakuutusmaksu

- Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

- Ulosotot

- Ay-jäsenmaksut

- Muut vähennykset (oma käyttö, ennakko tms.)

+ Verottomat korvaukset (kilometrikorvaukset, päivärahat)

- Luontoisetujen verotusarvo

= NETTOPALKKA



Päivä- / tuntipalkka

• Päiväpalkan laskemiseen monta tapaa:

o kuukausipalkan jakajana käytetään joko kalenteripäiviä, työpäiviä tai 
määrättyä jakajaa

o esim. kuukausipalkka 2000 / 22 työpäivää = 90,91 työpäivän palkka

• Tuntipalkan laskemiseen tarvitaan tuntipalkanjakajaa (TES).

• Tuntipalkkaa tarvitaan, kun lasketaan esim. työaikalisiä

o esim. työaika 40 tuntia / vko, tuntipalkanjakaja 160

o esim. kuukausipalkka 2000 / 160 = 12,50 / tunti



Luontoisedut

• Luontoisetu = työnantajalta muuna kuin rahana saatu korvaus tehdystä työstä

• Rahapalkkaan lisätään veronalaista ansiota laskettaessa luontoisetujen 

verotusarvo.

• mm. ravintoetu (esim. lounassetelit), autoetu, puhelinetu

• Työntekijän maksama korvaus luontoiseduista pienentää luontoisedun 

verotusarvoa.



Verokortit

• Verokortissa on yksi tuloraja koko vuoden palkoille.

• Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille.

– Kaikki työnantajat käyttävät samaa verokorttia.

– Sivutuloille tai eri työnantajille ei enää lasketa eri veroprosenttia.

• Verokortin kopio riittää

– Verokorttia ei tarvitse toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio riittää.

– Muutosverokortti pitää toimittaa työnantajalle 

– Jos ei toimita verokorttia, pidätetään 60 %.

• Veron prosenttia voi korottaa, mutta tulorajaan ei voi tehdä itse muutoksia.



Työntekijämaksut

• ELÄKEVAKUUTUSMAKSU 

• 17 – 52 -vuotiailla 7,15 %

• 53 – 62 -vuotiailla 8,65 %

• 63 – 67 – vuotiailla 7,15 %

• TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU

• 17 – 64  -vuotiailla 1,40 %



Vähennykset palkasta

• jäsenmaksut (valtakirja)

• työnantajan kuittaus, ennakko, omat ostokset tms.

• maksukielto ulosottoviranomaiselta (www.ulosottolaitos.fi)



Matkakustannusten korvaukset 

2022

• Maksetaan verottomasti verohallituksen päätöksen mukaisesti.

• Kilometrikorvaus 0,46 € / km

• Lisähenkilö 0,03 € / km

• Kotimaan päivärahat

o kokopäiväraha 45,00 €

o osapäiväraha 20,00 €

o tuntimäärät verohallituksen päätöksen mukaisena tai työehtosopimuksen tai 
matkustussäännön mukaisesti

• Ateriakorvaus 11,25 €

• Yömatkaraha 13,00 €

• Majoittumiskorvaus



Verottomien korvausten ylärajat

• Yleishyödyllisten yhteisöjen tai julkisyhteisöjen maksamiin verovapaisiin kustannusten korvauksiin 
liittyy erityisiä rajoituksia:

• Kilometrikorvauksia voi maksaa verovapaasti yhdelle tulonsaajalle enintään 3 000 euroa 
kalenterivuodessa.

• Ilmoita kilometrikorvaukset tulolajilla Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus 
(357). Ilmoita verovapaan osuuden ylittävä osuus tulolajilla Työkorvaus (336).

• Päivärahaa voi maksaa verovapaasti yhdelle tulonsaajalle enintään 20 päivältä kalenterivuodessa.
• Ilmoita päivärahat tulolajilla Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha (358). Ilmoita 

verovapaan osuuden ylittävä osuus tulolajilla Työkorvaus (336).



Vuosiloma

• Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, lomaa ansaitaan 2 pv per täysi lomanmääräytymiskuukausi.

• Kun työsuhde on kestänyt yli vuoden, lomaa ansaitaan 2,5 pv per täysi lomanmääräytymiskuukausi.

• Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kokoaikaisilla työntekijöillä, kun he tekevät kalenterikuukauden 

aikana vähintään 14 työpäivää. Osa-aikaisilla riittää 35 työtuntia.

• Esimerkki: työsuhde 1.6.2022 – 31.8.2022 (työaika 6 tuntia päivässä)

Lomaoikeus 3 kk * 2 pv = 6 pv

• Lomapalkka (lomakorvaus) lasketaan kuukausipalkasta jakamalla kuukausipalkka luvulla 25 ja 

kertomalla lomapäivillä. 

• Lomapalkka tuntipalkkaisella lasketaan kertomalla kaikki työssäoloajalta tienatut ansiot 9 %:lla. 

Mikäli työsuhde on kestänyt yli vuoden, laskentaan ansioista 11,5 %.



Esimerkki 1

Palkka Euroa

Kuukausipalkka 1862,69

Veronalainen ansio 1862,69

Ennakonpidätys 23 % -428,42

Työntekijän eläkemaksu Tyel 7,15 % -133,18

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,50 % -27,94

Maksetaan, nettopalkka 1273,15



Esimerkki 2

Palkka Euroa

Kuukausipalkka, työsuhde alkaa 7.12.2022
1862,69 / 20 = 93,13 * 17 tpv

1583,29

Sunnuntaityökorvaus 8 t * 11,43 (tuntipalkka 1862,69/163) 91,42

Veronalainen ansio 1674,71

Ennakonpidätys 23 % -385,18

Työntekijän eläkemaksu Tyel 7,15 % -119,74

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,50 % -25,12

Maksetaan, nettopalkka 1144,66



Esimerkki 3, työsuhde päättyy

Palkka Euroa

Tuntipalkka aj. 16.11.-30.11.2022   11 tpv * 6 t * 11,85 € 782,10

Lomakorvaus 9 % 70,39

Veronalainen ansio 852,49

Ennakonpidätys 18 % -153,45

Työntekijän eläkemaksu Tyel 8,65 % -73,74

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,50 % -12,79

Kilometrikorvaus 83 km * 0,46 38,18

Maksetaan, nettopalkka 650,69



Tulorekisteri - ilmoittaminen

• Maksetut palkat ja muut ansiotulot ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta 

erikseen. 

• Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tiedot, voi olla useita eri 

tulolajeja.

• Tiedot ilmoitetaan viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

• Erillisilmoituksella ilmoitetaan kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella laskettu 

työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä sekä siitä tehdyt vähennykset.

– Työnantajan erillisilmoitus annetaan kuukausittain, viimeistään palkanmaksukuukautta 

seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä



Tulolajit 

• Jos haluat ilmoittaa rahapalkat yhteissummana, käytä 100 –sarjan tulolajeja.

• 200 –sarjan tulolajeilla ilmoitetaan rahapalkat

• 300 –sarjan tulolajit ovat erikseen ilmoitettavia tulolajeja. Ne ovat pakollisia tietoja, jos kyseisiä tuloja 

maksetaan.

• 400 –sarjan tulolajeilla ilmoitetaan palkasta vähennettävät erät. Ne ovat pakollisia tietoja, jos 

kyseinen maksu on vähennetty palkasta.

Tulolajien ja tulosta vähennettävien erien selitteet 2020 (pdf).

https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/tulolajien-ja-tuloista-vahennettavien-erien-selitteet-2020.pdf


Sisäänkirjautuminen



Suomi.fi -valtuudet

• Suomi.fi-valtuuksissa yksityishenkilöt, yritykset ja yhdistykset voivat valtuuttaa henkilön, yrityksen tai 

yhteisön hoitamaan asioita puolestaan.

• Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun haluat asioida 

toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, oikeutesi tarkistetaan 

valtuusrekisteristä.

• Näet Suomi.fi-valtuuksissa

– kaikki annetut ja saadut valtuudet

– lähetetyt ja vastaanotetut valtuuspyynnöt

– valtuudet, joiden voimassaoloaika on päättynyt tai jotka on mitätöity kesken voimassaoloajan

– muiden edustamiseen oikeutettujen vahvistusta odottavat yrityksen valtuudet.

• Suomi.fistä löydät yleiset ohjeet valtuuksien antamiseen ja pyytämiseen ja tietoa asioinnista 

Suomi.fi-valtuuksien avulla. 



OmaVero ja maksaminen

• Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot näkyvät OmaVerossa

– Ennakonpidätyksenalaisten palkkojen sekä työnantajasuoritusten yhteismäärät 

näkyvät OmaVerossa aina verokautta seuraavan kuun 7. päivä. Esimerkiksi 

marraskuussa 2022 tulorekisteriin ilmoitetut tiedot näkyvät ensimmäisen kerran 

7.12.2022.

• Työnantajasuoritukset maksetaan verokautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Jos 

eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksu maksetaan seuraavana ensimmäisenä 

arkipäivänä. 



Palkka.fi - Maksuton palkanlaskentaohjelma

3. Laske palkka

• Anna palkkatiedot

• Tulosta palkkalaskelma

4. Ilmoitukset tulorekisteriin

• Yrityskäyttäjä voi valita lähetetäänkö 

ilmoitukset automaattisesti vai huolehtiiko 

käyttäjä itse niiden lähettämisestä.

5. Maksa palkat ja työnantajamaksut

• Maksa verkkopankissa

• palkat

• työnantajamaksut

1. Huolehdi ennakkoon

• työsopimus

• vakuutukset

• työeläkevakuutus

• työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

• tarkista yhteystietosi Työllisyysrahaston 

asiointipalvelussa työttömyysvakuutusmaksun 

laskutusta varten

2. Kirjaudu palveluun

• Täytä:

• työnantajan tiedot

• työntekijän tiedot



Palkkatuki

• Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen 
edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Työnantaja, 
joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista 
tukea palkkatukena 30, 40 tai 50 prosenttia 
palkkauskustannuksista.

• Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, 
tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan 
palvelutarpeesta.

• Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on 
tehty päätös.



Revontulentie 7, 02100 Espoo

Microkatu 1, 70210 Kuopio

Sepänkatu 20, 90100 Oulu

Pyhäjärvenkatu 5 A 25, 33200 Tampere

Junakatu 9, 20100 Turku

www.rastorinst.fi


