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Työntekijän kappale
1. TYÖNTEKIJÄN/
HOITAJAN TIEDOT

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Kotiosoite

2. TYÖNANTAJAN/
PERHEEN TIEDOT

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

3. BRUTTOPALKKA

Palkka ajalta (pvm):

4. VÄHENNYKSET BRUTTOPALKASTA

Työttömyysvakuutusmaksu (hoitajan osuus
1,90%)

Kotiosoite

Työtunnit yhteensä:

Bruttopalkka

Ennakonpidätys:

TyEL (hoitajan osuus):

5. NETTOPALKKA

Maksupäivä

Maksettava määrä yhteensä

6. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Päivämäärä

Työnantajan allekirjoitus

Päivämäärä

Työntekijän allekirjoitus
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6. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Päivämäärä

Työnantajan allekirjoitus

Päivämäärä

Työntekijän allekirjoitus

Perheen maksettava TyEL osuus 25,30% palkasta:

euroa
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OHJEITA PALKAN MAKSUUN
1.-2.

Työnantaja eli perhe täyttää palkkatositteen kaikki kohdat. Tosite tehdään kahtena kappaleenatoinen
perheelle ja toinen hoitajalle.

3.

Työnantaja merkitsee ajankohdan, jolta palkka maksetaansekä bruttopalkan määrän. Perhemaksaa
palkan MLL:n suosituksen mukaan. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella ja se sisältää lomakorvauksen ja matkakulut.

4.

HOITAJAN BRUTTOPALKASTA VÄHENNETTÄVÄT MAKSUT:
▪

TyEL –ELÄKEVAKUUTUSMAKSU
TyEL-maksu koskee 17-67 -vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen ja se
maksetaan mikäli perhe maksaa samalle työntekijälle palkkaa yli 58,27 e/kk. Kokonaisprosentti vuonna 2018 on 25,30 %, jonka perhe tilittää kokonaisuudessaan valitsemaansa eläkevakuutusyhtiöön. Työntekijän osuus tästä on 17–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 6,35 % ja
53–62-vuotiailla 7,85 %. Hoitajan osuuden perhe on oikeutettu vähentämään hoitajalle maksettavasta palkasta.
Vakuutusmaksu maksetaan palkanmaksua seuraavan kuukauden 20.päivään mennessä.
Vakuutusmaksun voi maksaa seuraavissa vakuutusyhtiöissä: Veritas, Etera, Ilmarinen, Elo,
Varma, Eläke-Fennia tai Pensions-Alandia. Vakuutusyhtiöillä on yleensä verkkopalvelu, jossa
maksun voi maksaa. Ks. myös TyEL-taulukko.
Esim. Perhe maksaa 19-vuotiaalle hoitajalle palkkaa kuukaudessa 82 euroa. Perhe
maksaa TyEL-maksua 20,75 e, jonka perhe tilittää kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöön. Hoitajan TyEL-osuus on 5,21 e, jonka perhe vähentää hoitajalle maksettavasta
palkasta.

▪

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU
Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17–64 -vuotiaita hoitajia. Perhe vähentää hoitajan palkasta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 1,90 % (v. 2018)
Perheen tulee tehdä palkkasummailmoitus, jos perhe maksaa 17–64-vuotiaille työntekijöille
palkkaa yli 1200e kalenterivuoden aikana. Ilmoitus tehdään seuraavan vuoden tammikuun
loppuun mennessä Työttömyysvakuutusrahastolle

▪

ENNAKONPIDÄTYS
Mikäli perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa enemmän kuin 1500 e/ vuosi, perhe toimittaa ennakonpidätyksen hoitajan palkasta. Hoitaja voi pyytää ennakonpidätyksen suorittamista myös alle 1500 euron tuloista.
Perhe vähentää bruttopalkasta ennakonpidätyksen hoitajan verokortin perusteella ja maksaa
ennakonpidätyksen verovirastolle viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivänä. Maksu tapahtuu oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7619).

5.

Mikäli perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa enemmän kuin 1500 e/ vuosi, perheen tulee maksaa
työnantajan sairausvakuutusmaksu.Sairausvakuutusmaksu on v. 2018 0,86 % työntekijälle maksettavasta bruttopalkasta. Sairausvakuutusmaksu maksetaan samalla lomakkeella kuin ennakonpidätys.

6.

Tositteeseen merkitään nettopalkka eli hoitajalle maksettava lopullinen palkka vähennyksien jälkeen.

7.

Tositteeseen tulee sekä työnantajan ja hoitajan allekirjoitus.

LISÄTIETOJA: www.palkka.fi

