Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut
Suomessa 2019
Suomen lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut ovat

•

työeläkevakuutusmaksu

•

tapaturmavakuutusmaksu

•

työntekijän ryhmähenkivakuutusmaksu

•

työttömyysvakuutusmaksu

•

sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksu

Suomessa lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat yksityiset työeläkeyhtiöt. Myös
lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja työntekijän ryhmähenkivakuutusta hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt. Työnantaja voi itse valita, missä oheisessa listassa mainitussa työeläkeyhtiössä ja tapaturmavakuutusyhtiössä haluaa järjestää
työntekijänsä vakuuttamisen.
Työttömyysvakuutusta hoitaa Työllisyysrahasto. Sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksu puolestaan suoritetaan verottajalle.

Sosiaaliturvan rahoitukseen osallistuvat sekä työnantaja että työntekijä.

Kyseisten vakuutusten järjestäminen on työnantajan velvollisuus. On myös mahdollista, että työnantaja valtuuttaa työntekijän järjestämään työnantajan puolesta pakolliset sosiaalivakuutukset Suomessa. Valtakirjamalli on tulostettavissa
Eläketurvakeskuksen Internet-sivuilta www.etk.fi/kohdasta e PALVELUT→
Lomakkeet → Ulkomaantyö (lomake 2148).
Työnantajan tulee ilmoittaa maksamansa palkat sähköisesti tulorekisteriin,
www.tulorekisteri.fi.

Työeläkevakuutusmaksu

Työnantaja suorittaa sekä oman osuutensa että työntekijän osuuden
työeläkevakuutusmaksusta valitsemaansa työeläkeyhtiöön.
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Työeläkevakuutusmaksu kokonaisuudessaan on keskimäärin 24,4 % työntekijän
palkasta. Työntekijän maksu vuonna 2019 on alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla
6,75 prosenttia palkasta ja 53-62-vuotiailla 8,25 prosenttia palkasta. Työnantaja
pidättää tämän prosenttiosuuden työntekijän palkasta palkanmaksun yhteydessä.
Työnantajan osuudeksi työeläkevakuutusmaksusta jää keskimäärin 17,35 %.
Lisätietoja antavat Eläketurvakeskus puh. + 358 29 411 2110, www.etk.fi ja
työeläkeyhtiöt.

Tapaturmavakuutus- ja työntekijäin
ryhmähenkivakuutusmaksu

Työnantaja suorittaa tapaturmavakuutus- ja työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksun valitsemaansa tapaturmavakuutusyhtiöön.

Työnantajan tapaturmavakuutusmaksun suuruus vaihtelee 0 ,1–7 % välillä.
Maksu määräytyy työnantajan Suomessa vakuutettavien palkkojen ja työn
tapaturmariskin mukaan. Työnantaja vastaa koko tästä maksusta.

Tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä työnantaja maksaa yleensä myös ryhmähenkivakuutusmaksun valittuun tapaturmavakuutusyhtiöön.
Ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin 0,07 % työntekijän palkasta ja sen
maksaa kokonaan työnantaja.

Lisätietoja tapaturmavakuutuksesta antavat Tapaturmavakuutuskeskus (TVK)
puh. +358 404 504210, www.tvk.fi sekä tapaturmavakuutusyhtiöt.

Myös työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta saa lisätietoja tapaturmavakuutusyhtiöistä sekä Tapaturmavakuutuskeskuksesta puh: +358 409 222 900,
www.tvk.fi.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantaja suorittaa sekä oman että työntekijän osuuden työttömyysvakuutusmaksusta Työllisyysrahastolle.

Vuonna 2019 keskimääräinen työnantajamaksu on 1,5 % palkkasummasta ja
palkansaajamaksu 1,5 % työntekijän ennakkoperintälain tarkoittamasta palkasta.
Palkansaajamaksun työnantaja perii työntekijän palkasta.

Lisätietoja antaa Työllisyysrahasto puh. + 358 75 757 0500,
www.tyollisyysrahasto.fi.
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Sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksu
Työnantaja ja työntekijä ovat velvollisia maksamaan verottajalle sosiaaliturvamaksun, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu (=sairausvakuutusmaksu) on 0,77% palkasta.
Työntekijän maksu (=vakuutetun sairausvakuutusmaksu, joka koostuu sairaanhoitomaksusta ja päivärahamaksusta) on 1,54 %.

Lisätietoja antaa Verohallinto, Kansainvälinen henkilöverotus puh:
+358 20 697 024 tai www.vero.fi.

TYÖELÄKEYHTIÖT
Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elo
puh: +358 20 703 50
www.elo.fi

Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
puh: +358 10 284 11
www.ilmarinen.fi

Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö
Varma puh: +358 10 2440
www.varma.fi

Eläkevakuutusosakeyhtiö
Veritas
puh: +358 10 55010
www.veritas.fi
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TAPATURMAVAKUUTUSYHTIÖT
Folksam Vahinkovakuutus Oy
puh: +358 10 550 2000
www.folksam.fi

OP Vakuutus Oy
puh:+358 10 253000
www.op.fi

A-Vakuutus Oy
puh: + 358 10 253 000
www.a-vakuutus.fi

Försäkringsaktiebolag Alandia
puh: +358 18 29 000
www.alandia.com

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
puh: + 358 10 5032
www.fennia.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
puh: +358 10 19 5107
www.turva.fi

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen
sivuliike
puh: +358 10 51510
www.if.fi

Valion Keskinäinen
Vakuutusyhtiö
puh: +358 10 381 171
www.valionelakekassa.fi

LähiTapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö
puh: + 358 10 19 51 01
www.lahitapiola.fi

Ålands Ömsesidiga
Försäkringsbolag
puh: +358 18 27600
www.omsen.ax

Pohjantähti Keskinäinen
Vakuutusyhtiö
puh: +358 20 763 4010
www.pohjantahti.fi

Protector Forsikring ASA
www.protectorvakuutus.fi
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