
 

 

Satunnainen työnantaja palkkaa kesätyöntekijän 
 
Matkailualan yrittäjä on päättänyt palkata kesätyöntekijän avuksi lomasesongin ajaksi. Työntekijä on 
yrittäjän lisäksi ainoa yrityksen työntekijä. Yritys ei ole työnantajarekisterissä ja työtä riittää vain 
neljäksi kuukaudeksi, joten yrittäjä on ns. satunnainen työnantaja. 
 
Kesätyöntekijä saa palkkaa 1 500 euroa kuukaudessa. Koska palkkaa maksetaan alle 8 502 euroa 
kuuden kuukauden aikana eikä yrittäjä työllistä ketään pysyvästi, yrittäjä on myös tilapäinen 
työnantaja. Tilapäisen työnantajan on annettava osoitetiedot ja aina myös osoitteen maakoodi, 
vaikka osoite olisi Suomessa. Tilapäisen työnantajan pitää valita työeläkelaitoksen yhtiötunnus 
lomakkeen täyttöohjeen taulukosta ja täyttää yhtiön kaksinumeroinen koodi ilmoitukseen. 
Eläkeyhtiön nimeä ei kirjoiteta ilmoitukseen. Koska työnantaja maksaa palkkaa yli 1 300 euroa 
kalenterivuoden aikana, työnantaja on ottanut työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen.  
 
Työnantajan on ilmoitettava palkkatietoilmoituksessa  

 maksettu palkka (1 500 euroa) 
 ennakonpidätys (37,50 euroa) 
 työntekijän työeläkevakuutusmaksu (101,25 euroa)  
 työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (22,50 euroa) 

 
Satunnaisen työnantajan pitää antaa työnantajan erillisilmoitus silloin, kun työnantaja maksaa 
palkkoja. Kesätyöntekijälle maksetaan palkkaa 1 500 euroa kuukaudessa. Tästä summasta 
työnantajan sairausvakuutusmaksun osuus on 11,55 euroa kuukaudessa (vuonna 2019). 
 
Työnantajan on ilmoitettava työnantajan erillisilmoituksessa  

 työnantajan sairausvakuutusmaksu (11,55 e)  
 

Ilmoitukset 
• Palkkatietoilmoitus (6101) 
• Työnantajan erillisilmoitus (6103) – kuvataan tässä dokumentissa 
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Maan nimi, jos maakoodia ei ole

Maan nimi, jos osoitteen maakoodia ei ole

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Tunnisteen tyyppi

Tunnisteen maakoodi (ks. täyttöohjeesta)

Lähiosoite

Osoitteen maakoodi (ks. täyttöohjeesta)

Yhteyshenkilön nimi

Maksajan Y-tunnus, henkilötunnus tai muu tunniste

Etunimi

Yrityksen nimi

Ilmoita palkan tai muun suorituksen maksajan suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus. Jos suomalaisia tunnuksia ei ole, anna 
yrityksen nimi tai henkilön etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite ja ulkomaisen tunnisteen tiedot. Merkitse mahdollisia 
yhteydenottoja varten myös yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

1. MAKSAJA

Sukunimi Syntymäaika (ppkkvvvv)

Tulorekisteri
PL 1
00055 TULOREKISTERI

ILMOITA VERKOSSA

Tällä lomakkeella voit antaa uuden työnantajan erillisilmoituksen, korjata aiempaa ilmoitusta tai mitätöidä aiemman ilmoituksen  
kokonaan. Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kohdekuukaudelta maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän 
ja siitä tehtävät vähennykset sekä "Ei palkanmaksua" -tiedon. Lisätietoja saat lomakkeen täyttöohjeesta.
Lomakkeen yläosa on täytettävä jokaisella sivulla. Valitse oikea vaihtoehto kohdassa Toimenpiteen tyyppi. Suorituksen maksajan 
ilmoitusviite yksilöi ilmoituksen. Jos korjaat aiempaa ilmoitusta tai mitätöit sen, merkitse aiemman ilmoituksen viite. Jos annat kokonaan 
uuden ilmoituksen, ilmoita vapaavalintainen viite.

Suomalainen Y-tunnus

Verotunniste (TIN)

Muu tunnus Maksajalla ei ole tunnistetta

Suomalainen henkilötunnus

Kaupparekisteritunnus

Alv-tunniste (VAT)

Ulkomainen yritystunnus

GIIN-tunniste 

Ulkomainen henkilö-
tunnus

Talonnumero Porras Huoneisto

Postinumero PostitoimipaikkaPostilokero (PL)

TYÖNANTAJAN ERILLISILMOITUS

Toimenpiteen tyyppi

Uusi 
ilmoitus

Korvaava 
ilmoitus

Suorituksen maksajan ilmoitusviite (esimerkiksi: ppkkvvvv1)

Ilmoituspäivä (ppkkvvvv) Maksukuukausi Maksuvuosi

Ilmoituksen 
mitätöinti 
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TYÖNANTAJAN ERILLISILMOITUSILMOITA VERKOSSA

Ei palkanmaksua

Ilmoitettava tieto 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä)

Työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset

Määrä
snt

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus

Työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste

Eläkejärjestelynumero

Työtapaturmavakuutusyhtiön vakuutusnumero

Maan nimi, jos maakoodia ei ole

euroa

Ilmoita työeläkevakuutuksen ja työtapaturmavakuutuksen tiedot silloin, jos ilmoitat Ei palkanmaksua -tiedon.

Ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä kyseiseltä kuukaudelta 
sekä mahdolliset sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset.

Maksajan eläkevakuutus ja työtapaturmavakuutus

2. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU JA EI PALKANMAKSUA -TIETO

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys Puhelinnumero

tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu.

3. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Lomakkeen yläosa on täytettävä jokaisella sivulla.

Toimenpiteen tyyppi

Uusi 
ilmoitus

Korvaava 
ilmoitus

Suorituksen maksajan ilmoitusviite (esimerkiksi: ppkkvvvv1)

Ilmoituspäivä (ppkkvvvv) Maksukuukausi Maksuvuosi

Ilmoituksen 
mitätöinti 

Työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tyyppi

Tunnisteen maakoodi (ks. täyttöohjeesta)

Suomalainen Y-tunnus

Ulkomainen yritystunnus

Alv-tunniste (VAT)

Muu tunnus

GIIN-tunniste Kaupparekisteritunnus
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