Pikaopas työeläkevakuuttamiseen
työnantajalle ja yrittäjälle
Työeläkevakuutus on osa Suomen sosiaali
turvajärjestelmää, jonka tarkoituksena on
taata kohtuullinen toimeentulo kaikissa
elämäntilanteissa.
Mikä on työeläkevakuutus?
Työeläkevakuutus on lakisääteinen, eli pakollinen
vakuutus, joka kattaa kaiken ansiotyön. Työeläke antaa
turvaa, kun ansiot vähenevät tai loppuvat vanhuuden,
työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman
vuoksi.

Yksityisen työnantajan palveluksessa tehty työ
vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.
Yrittäjät puolestaan vakuutetaan yrittäjän eläkelain
(YEL) mukaan.

Kenelle työeläkevakuutus on pakollinen?

Mitä työeläkevakuutuksella saa?

TyEL-vakuutus on pakollinen yli 17-vuotiaille
työntekijöille, jotka tienaavat vähintään 58,27 euroa
kuussa (v. 2018). Vakuutuksen hankkii työnantaja.

Työeläkejärjestelmän etuuksiin kuuluvat:
Ammatillinen kuntoutus
Työkyvyttömyyseläke
Osittainen varhennettu vanhuuseläke
Vanhuuseläke
Perhe-eläke
Työuraeläke
Yrittäjällä YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa eläkkeen lisäksi sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen määrään sekä työttömyysturvaan.

YEL-vakuutus on pakollinen yli 18-vuotiaille yrittäjille, joiden yritystoiminta kestää vähintään 4 kuukautta ja joiden työpanos yrityksessä vastaa vähintään 7 656,26 euroa vuodessa (v. 2018).
Vakuuttamisen yläikäraja on kaikilla joko 68, 69 tai
70 vuotta. Se vaihtelee syntymävuoden mukaan.
Suomessa tehtävä työ vakuutetaan pääsääntöisesti
Suomessa – myös silloin, kun työnantaja on ulkomaalainen. Poikkeuksena on esim. Suomeen lähetetty
työntekijä, jolla on lähetetyn työntekijän todistus.

Milloin työeläkevakuutus hankitaan?
Työnantajan tulee hankkia työntekijöilleen TyELvakuutus ensimmäistä palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana.
Yrittäjän puolestaan on otettava YEL-vakuutus
6 kuukauden kuluessa vakuuttamisvelvollisen
yrittäjätoiminnan aloittamisesta. Alle 4 kuukautta
kestävää yrittäjätoimintaa ei tarvitse vakuuttaa.

Myös yrittäjän vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
perustuu YEL-työtuloon.

Mistä ja miten työeläkevakuutus
hankitaan?
Työnantaja saa vapaasti valita, missä eläkelaitoksessa
järjestää työntekijöidensä eläketurvan. Samoin yrittäjät valitsevat itse haluamansa työeläkeyhtiön.
Ota eläkevakuus kätevästi verkkosivuillamme
veritas.fi/ota-vakuutus tai kysy lisätietoja numerosta 010 195 600 (TyEL) tai 010 195 612 (YEL).
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Käännä!

Mitä vakuutus maksaa?
Entä kuka sen maksaa?

Entä jos vakuutusta ei ota?

Vakuutus rahoitetaan työeläkemaksuilla, jotka peritään työnantajilta, työntekijöiltä ja yrittäjiltä.
Työnantaja tilittää maksun kokonaisuudessaan eläkeyhtiölle, mutta pidättää työntekijän palkasta tämän
maksuosuuden. Työntekijä maksaa TyEL-maksusta
noin viidesosan, työnantaja loput.
YEL-maksut maksaa eläkeyhtiölle joko yrittäjä itse tai
hänen yrityksensä. Maksut voi vähentää verotuksesta.
Ensimmäisen YEL-yrittäjätoimintansa aloittavat uudet
yrittäjät saavat maksusta alennusta neljän vuoden
ajan.
Vakuutusmaksujen suuruus lasketaan prosenttina
työntekijän palkkasummasta (TyEL) tai yrittäjän työtulosta (YEL). Tarkat maksuprosentit näet verkko
sivuiltamme veritas.fi/maksut.

Jos työnantaja tai yrittäjä ei itse hanki eläkevakuutusta, Eläketurvakeskus ETK kehottaa heitä hoitamaan asian. Mikäli kehotusta ei noudata, ETK ottaa
vakuutuksen asiakkaan puolesta ja kustannuksella
jostakin eläkeyhtiöstä.
Eläkeyhtiö perii työnantajalta tai yrittäjältä kertyneet vakuutusmaksut ja mahdollisen laiminlyöntikorotuksen. Lakisääteiset eläkevakuutusmaksut
voidaan periä ulosoton kautta.
Lisäksi yrittäjälle karttuu työeläkettä vain maksettujen YEL-maksujen perusteella. Jos yrittäjä laiminlyö
maksujen maksamisen ja maksut vanhenevat, hänen
eläkkeensä pienenee.
Työeläkevakuutus on lakisääteinen, eikä sitä voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.

Työnantajat, huomio!
Kun palkkaat työntekijöitä, sinun tulee huolehtia
heidän vakuuttamisestaan sekä ennakonpidätysten ja
vakuutusmaksujen maksamisesta.

Ryhmähenkivakuutus
Laskutetaan tapaturmavakuutuksen yhteydessä.
Työttömyysvakuutusmaksu
Maksetaan Työttömyysvakuutusrahastolle.

Työntekijän eläkevakuutus TyEL
Maksetaan työeläkeyhtiölle.

Sairausvakuutusmaksu
Maksetaan Verohallinnolle työnantajan sosiaaliturvamaksun nimellä.

Tapaturmavakuutus
Maksetaan vahinkovakuutusyhtiölle.

Lisätietoja saat täältä:
Tietoa eri eläkelajeista ja eläkevakuutuksista.
Laaja kuvaus Suomen eläkejärjestelmästä.
Tietoa lakisääteisistä vakuutuksista, tuista, toimeentulosta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista.
Tietoa tukien hakemisesta, etuuksista, maksupäivistä sekä maahanmuutosta.
Tietoa sosiaaliturvamaksuista ja veroista.
Tietoa Työttömyysvakuutusrahastosta ja työttömyysturvasta.
Tietoa lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja työtapaturmista.
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