KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2020
PÄIVÄRAHAT
Osapäiväraha, jos matka kestää yli 6 tuntia
tai jos viimeinen matkavuorokausi ylittyy väh. 2 tunnilla

20 €/pv

Kokopäiväraha, jos matka kestää yli 10 tuntia
tai jos viimeinen matkavuorokausi ylittyy väh. 6 tunnilla

43 €/pv

Päivärahan enimmäismäärä on puolet ed. mainituista määristä, mikäli
yli 6 tunnin matkan aikana on tarjottu 1 ateria ja yli 10 tunnin aikana 2 ateriaa.
Edellytys päivärahan suorittamiselle on, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 km etäisyydellä palkansaajan varsinaisesta
työpaikasta tai asunnosta. Lisäksi erityisen työntekemispaikan on oltava yli 5 km etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta
että asunnosta.

KILOMETRIKORVAUKSET

ATERIAKORVAUS

Oman auton käytöstä

0,43 €/km

Ateriakorvaus

Käyttöetuauton käytöstä

0,10 €/km

Jos työntekijä joutuu ruokailemaan kaksi
kertaa matkan aikana, ateriakorvaus on 21,50 €

Lisämatkustajat, korotus

0,03 €/km/hlö

10,75 €

Edellytys ateriakorvauksen maksamiselle on,
ettei matkasta suoriteta päivärahaa.

LAKISÄÄTEISET SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT 2020
VAKUUTUSMAKSUT

SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
Yht.

Työnantaja Työntekijä
17-52v 7,15 %,
18,15 % ** 53–62v 8,65 %,
63-67v 7,15 %
18,15 %

Sairausvakuutusmaksu 1,34 % (16-67 v

TYEL-maksu, sopimustyönant.*

25,30 %**

Tilapäistyönantajat

25,30 %

YEL-maksu

Ryhmähenkivakuutusmaksu

24,10 % 18-52 v ja yli 62 v, 25,60 % 53-62v *** Henkilön sairausvakuutusmaksu 1,86 %
(päivärahamaksu 1,18 % +
1,7 %****
0,45 %
1,25 %*****
sairaanhoitomaksu 0,68 %)******
noin 0,07 %

Tapaturmavakuutusmaksu

työn tapaturmariskin mukaan 0,3-8 %

Työttömyysvakuutusmaksu

kaikilla työnantajilla sama

*
sopimustyönantajat = palkat yli 8 676 €/6 kk
** palkat vuonna 2018 alle 2 086 500 €
*** aloittava yrittäjä saa 22 % alennuksen neljän vuoden ajan
**** palkkasumman 2 125 500 euroa ylittävältä osalta yht. 2,95 %, työnantajan osuus 1,70 %
***** osaomistajan palkasta työntekijän osuus 0,65 %
****** maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta (ns. minipidätys 1,86 % tulot > 14 574€/v
tai 0 % tulot < 14 574 €/v)
TYEL-ansioraja 17–67-vuotiaasta työntekijästä 60,57 €/kk
Työttömyysvakuutusmaksut koskevat 17–64-vuotiaita
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LUONTOISEDUT 2020
RAVINTOETU

PUHELINETU

Ravintoetu 6,80 €/ateria
- työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten
arvonlisäverollinen määrä on väh. 6,80 € ja enintään 10,70 €
- mikäli ed. olevat kustannusten määrät alittuvat tai ylittyvät
edun arvona pidetään kustannusten todellista
arvonlisäverollista määrää
Ateriakustannusten
- vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään) 6,80 €
- enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään) 10,70 €
ruokailulipukkeen edun arvo on 75 % ruokailulipukkeen
nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 6,80 €
- yli 10,70 € ruokailulipukkeet arvostetaan nimellisarvoonsa

Matkapuhelinetu
20 €/kk
-kattaa puhelut, tekstiviestit, multimediaviestit
Kotipuhelinetu
20 €/kk
-kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset

ASUNTOETU
Alue
Helsinki 1*
Helsinki 2*
Helsinki 3*, Espoo Kauniainen
Helsinki 4*, Vantaa

Edun arvo euro/kk
291 € + 12,80 €/m2
287 € + 11,70 €/m2
256 € + 10,80 €/m2
205 € + 10,80 €/m2

Alue
Edun arvo euro/kk
Jyväskylä, Kuopio, Lahti, 191 € + 8,90 €/m2
Oulu, Tampere, Turku,
kehyskunnat**, muu Hki
Muu Suomi
166 € + 8,00 €/m2

* Ks. postinumeroalueet www.vero.fi
** Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti

AUTOETU
IKÄRYHMÄ A (v.2018-2020 käyttöönotetut autot)
Vapaa autoetu
Auton käyttöetu

1,4 % auton uushankintahinnasta + 270 € tai 0,18 €/km
1,4 % auton uushankintahinnasta + 105 € tai 0,07 €/km

IKÄRYHMÄ B (v.2015-2017 käyttöönotetut autot)
Vapaa autoetu
Auton käyttöetu

1,2 % auton uushankintahinnasta + 285 € tai 0,19 €/km
1,2 % auton uushankintahinnasta + 120 € tai 0,08 €/km

IKÄRYHMÄ C (ennen v. 2015 käyttöönotetut autot)
Vapaa autoetu
Auton käyttöetu

0,9 % auton uushankintahinnasta + 300 € tai 0,20 €/km
0,9 % auton uushankintahinnasta + 135 € tai 0,09 €/km

Autoetuauton ohjeväh.
myyntihinnasta väh.3.400 €
(pyöristys alempaan 10 €)
Lisävarusteet, joiden arvo
ylittää 850 €, lisätään
uushankintahintaan.
(talvipyöriä ei oteta huomioon)
Jos luontoisetuautolla ajettujen
työajojen määrä on yli 30.000km
kalenterivuonna, etu on 80 %
perusarvosta.

AUTOTALLIETU
Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään
0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa, jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö

Lämmin autotalli tai hallipaikka
Pääkaupunkiseutu
85 €
Muu Suomi
55 €

VAPAA AUTOETU= Työnantaja maksaa kaikki autosta aiheutuneet kustannukset
AUTON KÄYTTÖETU= Työntekijä maksaa auton kaikki polttoainekustannukset

Kylmä autotalli tai hallipaikka
Pääkaupunkiseutu
55 €
Muu Suomi
44 €
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