VUODEN 2022 TÄRKEÄT LUVUT
1. Sosiaalivakuutusmaksut 2022
2. Luontoisedut ja matkakustannusten korvaukset 2022
3. Muut muutokset 2021/2022

1. SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT 2022
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (ent. sotumaksu)
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (=sotumaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa.
Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.
2022
1,34 %

Sairausvakuutusmaksu

2021
1,53 %

Työeläkemaksut
Keskimääräinen TyEl-vakuutusmaksu vuonna 2022 on 24,85 prosenttia palkkasummasta.
TyEl-maksua ei makseta alle 17-vuotiaalle työntekijälle eikä 67 vuotta täyttäneelle työntekijälle
maksetuista palkoista.
Työntekijän tyel-maksun osuus
● 17-52 vuotiaat
● 53 -62 vuotiaat
● 63-67 vuotiaat

ei muutosta
ei muutosta
ei muutosta

2022
7,15 %
8,65 %
7,15 %

2021
7,15 %
8,65 %
7,15 %

YEL-maksu
● Yrittäjän YEL-maksu 18-52 vuotiaat
● Yrittäjän YEL-maksu 53-62 vuotiaat
● Yrittäjän YEL-maksu 63-67 vuotiaat

ei muutosta
ei muutosta
ei muutosta

2022
24.10%
25,60 %
24,10 %

2021
24,10 %
25,60 %
24,10 %

Työttömyysvakuutusmaksut
Työttömyysvakuutusmaksuja ei pidätetä alle 17-vuotiailta tai yli 65-vuotiailta.
Työnantajan osuus
● Palkkasummasta, enintään 2 197 500 euroa
● 2 197 500 € euroa ylittävältä osalta
● Tyel-vakuutetuista osa-omistajista

2022
0,50 %
2,05 %
0,50 %

2021
0,50 %
1,90 %
0,50 %

Palkansaajan osuus
● Palkansaajan osuus
● TyEL -vakuutetun osaomistajan osuus

2022
1,50 %
0,74 %

2021
1,40 %
0,65 %

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu (sisältyy verokortin ennakonpidätysprosenttiin ja tmi yrittäjillä ennakkoveroon)
Tämä on lisätietona palkkalaskelmalla
2022
2021
Palkansaajat
1,18 %
1,36 %
Yrittäjät
1,32 %
1,55 %

2. PUHELINETU JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2022
Puhelinetu
Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 euroa
kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä
aiheutuneet kustannukset.

Matkakustannusten korvaukset 2022
● Kokopäiväraha (yli 10 h) *
● Osapäiväraha (6-10 h) *
● Ateriakorvaus **
● Km-korvaus

2022
2021
45
44
20
20
11,25
11
0,46 €/km 0,44 €/km

* Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15
kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen
siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin
etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.
** Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että
palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida
tavanomaisella ruokailupaikallaan.

MUUT
Arvonlisäveron alaraja nousi 1.1.2021 15.000 euroon vuodessa (ollut aik. 10.000 e)
Tämä tarkoittaa että alle 15.000 e liikevaihdolla toimivan yrityksen ei tarvitse kuulua
alv-rekisteriin eikä näin ollen maksaa tulostaan alv:a.
Tällöin myöskään kuluista ei vähennetä alv:a
Liikevaihto ei kalenterivuoden aikana saa mennä tuon 15.000 e yli yhtään.

