
Autoetu Vapaa autoetu Käyttöetu

Ikäryhmä A 
(vuosina 2020-2022 
käyttöönotetut autot)

1,4 % auton 
uushankintahinnasta + 270 € 
tai 18 snt / km

1,4 % auton 
uushankintahinnasta + 105 € tai 
7 snt / km 

Ikäryhmä B 
(vuosina 2017-2019 
käyttöönotetut autot) 

1,2 % auton 
uushankintahinnasta + 285 € 
tai 19 snt / km

1,2 % auton 
uushankintahinnasta + 120 € tai 
8 snt / km

Ikäryhmä C 
(ennen vuotta 2017 käyttöotetut 
autot)

0,9 % auton 
uushankintahinnasta + 300 € 
tai 20 snt / km

0,9 % auton 
uushankintahinnasta + 135 € tai 
9 snt / km

Luontoisedut

Puhelin- ja matkapuhelinetu, kumpikin erikseen 20,00 euroa / kk. 
Asuntoedun arvo lasketaan tapauskohtaisesti. 
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Tässä kirjeessä on tietoa vuoden 2022 lakisääteisistä sosiaalivakuutus-
maksuista.

Verovapaat matkakustannusten 
korvaukset 

Kilometrikorvaus 0,46 € / km

Kokopäiväraha 45,00 € / pv

Osapäiväraha 20,00 € / pv

Ateriakorvaus 11,25 € / pv

Tärkeitä 
lukuja 2022
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Palkanlaskentatietoja
Työntekijältä perittävä TyEL-maksu

17-52-vuotiailta 7,15 % 

53-62-vuotiailta 8,65 % 

Työntekijältä perittävä työttömyys-
vakuutusmaksu, 17-64-vuotiaat 1,50 % 

Yrityksen osaomistajalta perittävä 
työttömyysvakuutusmaksu       0,74 % 

Sairausvakuutusmaksu (sotu) 1.1.2022 alkaen 16-67 –vuotiailta 1,34 % 

Työnantajan maksama TyEL-maksu on keskimäärin 17,40 % palkoista. Uudet verokortit tulevat voimaan 
1.2.2022. Jos verokortti on tilattu tilitoimiston kautta suorasiirtona verohallinnosta, verokorttia ei tarvitse 
toimittaa paperisena.

yli 62-vuotiailta 7,15 %  

Tärkeitä lukuja 2022

Sosiaalivakuutusmaksut / 
työnantajan tilittämät 
maksut

TyEL-vakuutusmaksu vakinaiset tai palkkasumma 
väh. 9.006 €/6 kk, 17-67-vuotiaat perusmaksu 25,85 %

TyEL-vakuutusmaksu tilapäistyönantaja 25,85 %

TyEL:n ansion alaraja             62,88 € / kk

YEL-vakuutusmaksu keskim.  18-52-vuotiaat 24,10 %**

YEL 53-62-vuotiaat  25,60 %

YEL alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat 24,10 %

Työttömyysvakuutusmaksu pakollinen, kun palkat 
yli 1.300 €/vuosi, palkkasumma enintään 
2.197.500 €/vuosi 0,50 %

Työttömyysvakuutusmaksu, 
TyEL-vakuutettu osaomistaja 0,50 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin 0,06 % 

Tapaturmavakuutusmaksu (tapaturmariskin 
mukaan) palkat yli 1.300€/v  0,70 - 8 %

Peruskorko 1.1.2022 alkaen (30.6.2022 asti) -0,50%

Enintään 11,30 € ruokalipukkeen arvo 75 %, väh. 7,50€

Yli 11,30 € ruokalipukkeen arvo     nimellisarvo

Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan 
ravintoedun raha-arvo  6,08 €/ateria

• työtulorajat 8.261,71 € - 187.625,00€/v
• yrittäjän työttömyysturvan vähimmäisvuosityötulo 13.573,00 € ***

**Aloittavan yrittäjän prosentit 18,798 % 
ja 19,968 % (53–62-vuotiaat)

***Olethan huomannut, että yrittäjän on 
tärkeää varmistaa oikea YEL-vakuutuksen 
taso: työtapaturma- ja ammattitautilain 
mukaan ansionmenetyskorvausta ja 
perhe-eläkettä maksetaan vahinkopäivänä 
voimassa olevan YEL-työtulon perusteella. 
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