Tyhjennä lomake

PALKKATODISTUS
(Työnantaja täyttää)
Työttömyyskassaa varten
Puutteellisesti täytetty palkkatodistus viivästyttää käsittelyä.
Palkkatodistus lähetetään työntekijän omaan työttömyyskasssaan.
1 TYÖNANTAJA
Työnantajan nimi

Y-tunnus

Työnantajan osoite

Postitoimipaikka

Postinumero

2 TYÖNTEKIJÄ
Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Ammattinimike

3 TIEDOT TYÖSUHTEESTA
Toistaiseksi voimassaoleva

Määräaikainen

Alkamispäivä

Päättymispäivä

Luontoisetuja on käytössä lomautuksen aikana
Ei
Kyllä, verotusarvo:

Lomautuksen alkamispäivä

€/kk

Työsuhteeseen sovellettu työehtosopimus
Työehtosopimuksen mukainen enimmäistyöaika (opetusalalla opetusvelvollisuus, jos määritetty)
tuntia

i

viikossa

kuukaudessa

opetusvelvollisuutta ei määritelty

vuodessa

Tässä tarkoitetaan kyseistä työtehtävää kokoaikaisena hoitavan henkilön työaikaa.
Työsopimuksen mukainen työaika
tuntia

viikossa

kuukaudessa

vuodessa

Palkkaperuste
tuntipalkka

urakka-/palkkiopalkka

kuukausipalkka

kotityö

jaksotyö (periodityö)

muu, mikä

Kuukausipalkka luontoisetuineen

kuukausipalkka + provisiopalkka

provisiopalkka

€/kk

Tuntipalkka

€/tunti

4 PALKKATIEDOT

i

Ilmoita palkkatiedot vähintään 26 täydeltä kalenteriviikolta (ma-su), jona työaika on ollut (tai palkkaa on maksettu) vähintään 18 tuntia viikossa. Ilmoita tiedot
täydeltä 34 viikolta, mikäli työntekijällä ei ole yhtään vähintään 18-tunnin työviikkoa 29.12.2013 jälkeen (syynä palkattomaan aikaan esim. vanhempainvapaa,
pitkä palkaton sairausaika tms.). Jos 26/34 kalenteriviikon jaksoon sisältyy palkattomia aikoja, pidennä palkkatodistuksen jaksoa siten, että siihen sisältyy 26/34
kalenteriviikkoa, joina työaika on ollut (tai palkka on maksettu) vähintään 18 viikkotyötuntia.
Jos työntekijä on ollut 26/34 viikon aikana osa-aikaisella eläkkeellä, vuorotteluvapaalla, osittaisella hoitovapaalla, tai mikäli palkkaa on alennettu määräaikaisesti
tuotannollisista ja taloudellisista syistä, ilmoita palkkatiedot välittömästi näiden alkamista edeltävältä ajalta. Mikäli hän on saanut osasairauspäivärahaa tai alennettua sairausajan palkkaa, ilmoita aika ja ansiot kohdassa 7, koska aikaa ei lueta 26/34 viikkoon.

•

•

Palkkakertymä pyydetyltä ajanjaksolta
4.1. Ajalta

/

20

–

/

Palkkakertymä viimeiseltä palkanmaksukaudelta

20

/

20

–

/

20

4.2. Ennakkopidätyksen alainen
palkka lisineen

€

€

4.3. Lomaraha

€

€

4.4. Lomakorvaus

€

€

Jos lomakorvausta ei ole maksettu, syy
Lomat pidetty työsuhteen aikana

Lomakorvaus sisältyy työsuhteen
päättämissopimukseen

Muu syy, mikä

4.5. Ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan sisältyy tulospalkkioita, tuotantopalkkioita, voittopalkkioita, bonuksia, tantiemeja, optioita, osinkoja, henkilöstörahastoosuuksia, palvelusvuosilisä tms.
ei
Laji

kyllä
Ansainta-aika

Määrä

Maksupäivä

€
€
€

i

Työttömyyskassa tarvitsee erittelyn ansainta-ajoista, koska ansiopäivärahan suuruus määräytyy 26/34 kalenteriviikon aikana tosiasiallisesti ansaittujen palkkojen
perusteella.
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PALKKATODISTUS
(Työnantaja täyttää)

Muista allekirjoittaa lomake!

Työttömyyskassaa varten

4.6. Työsuhteen päättyessä on maksettu irtisanomisajan palkan sijasta tai sen lisäksi muuta korvausta tai erorahaluonteisia korvauksia (esim. kultainen kädenpuristus) tms.?
ei

kyllä

Korvauksen laji

Määrä

€

Määrä

€

Edellä mainittuja korvauksia maksetaan sopimuksen mukaisesti myöhemmin
ei

kyllä, milloin

Korvauksen laji
Palkasta on pidätetty palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu?

4.7. Palkasta on pidätetty työeläkemaksu
ei

kyllä

ei

kyllä

5 PALKATTOMAT TYÖSTÄ POISSAOLOT

i

Merkitse tähän kaikki ajanjaksot, jolloin työntekijä on ollut poissa työstä eikä ole saanut palkkaa. Syy voi olla esim. sairaus, lapsen hoito, opiskelu, yksityisasiat.
Syy

Ajanjakso
/

20

–

/

20

/

20

–

/

20

/

20

–

/

20

/

20

–

/

20

/

20

–

/

20

6 ALLE 18-TUNTISET TYÖVIIKOT

i

•

Merkitse tähän vain ne kalenteriviikot, jolloin työaika on ollut vähemmän kuin 18 tuntia viikossa (tai palkkaa on maksettu alle 18 tunnilta). Ilmoita tässä myös
näiden kalenteriviikkojen palkka.
Jos työaika vaihtelee viikoittain (esim. 0-40 t/vko), täytetään aina erillinen lomake “Kalenteriviikoittainen työaika- ja palkkaselvitys palkkatodistuksen liitteeksi”.

•

Kertymäaikoihin sisältyy kalenteriviikkoja, joissa työaika on alle 18 tuntia (opetusalalla alle 8 tuntia)
ei
Vuosi

kyllä

Jos kertymäaikoihin sisältyy alle 18 tunnin työviikkoja (opetusalalla alle 8 tuntia), täytetään alla olevaan
taulukkoon viikkokohtainen erittely alle 18 tunnin työviikoista. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä.
Työaika
tuntia

Kalenteriviikon numero

minuuttia

Ennakonpidätyksenalainen palkka € (sisältyy kohdan 4.2. palkkaan)

7 LISÄTIETOJA

i

Ilmoita tässä esim. kuukausipalkassa kertymäaikana tapahtuneet muutokset, osa-aikaisella eläkkeellä oloaika, lomautuksen aikana tapahtunut irtisanominen, työsuhteen päättyessä työntekijältä peritty työaikapankkivelka, osasairauspäiväraha-aika tai aika, jolta on maksettu alennettua sairausajan palkkaa.

8 TODISTUKSEN ANTAJA
Jos palkanlaskenta on ulkoistettu, palveluyrityksen nimi ja yhteystiedot
Todistuksen antajan nimi

Puhelin (myös suunta)

Sähköposti
Paikka

Päivämäärä

Allekirjoitus
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/

20

Faksi (myös suunta)

