Tutustu TyEL-vuosilaskelmaan
Tästä esitteestä löydät tarkempaa tietoa siitä, mitä vuosilaskelman erät sisältävät.
Vakuutusmaksu suoritetaan vakuutuskaudella ennakkomaksuina. Vakuutuskautta
seuraavana keväänä työeläkeyhtiö tarkistaa ennakkomaksujen riittävyyden vuosilaskennassa. TyEL-maksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien
laskuperusteiden ja vakuutusehtojen mukaan. Vakuutuskausi on kalenterivuosi.

TyEL-maksu
Vakuutuskauden TyEL-maksun teoreettinen eräpäivä on
1.7.2018. Maksun erät on korkoutettu vakuutusmaksukorolla
tästä päivästä, ja ennakkovakuutusmaksut maksupäivästä
laskelman eräpäivään.
Osa TyEL-maksueristä esiintyy vain omavastuisilla yrityksillä. Yritys on omavastuinen, kun sen omavastuupalkka on
vähintään 2 059 500 euroa. Omavastuupalkka on yrityksen
kahden vuoden takainen toteutunut palkkasumma eli vuoden 2018 omavastuupalkkana käytetään vuoden 2016 palkkasummaa. Jos yrityksen palkanmaksu on alkanut vuoden
2016 jälkeen, omavastuupalkka on vakuutushakemuksen
palkkasumma.
Maksu TyEL-palkkasummasta
Vuoden 2018 TyEL-maksu on 25,3 % ilmoitettujen TyEL:n
alaisten palkkojen yhteissummasta. Prosentti sisältää työntekijän osuuden maksusta. Työntekijän eläkemaksu vuonna
2018 on 6,35 % 17–52-vuotiailta ja yli 62-vuotiailta ja 7,85 %
53–62-vuotiailta.
Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus
Omavastuiselle yritykselle on määritelty maksuluokka.
Maksuluokkaan vaikuttavat yrityksen omille työntekijöille
myönnetyt pysyvät työkyvyttömyyseläkkeet. Maksuluokka
vaikuttaa maksua alentavasti, jos yrityksen omien työn-

tekijöiden työkyvyttömyyseläkemeno on keskimääräistä
eläkemenoa pienempi. Maksuluokka vaikuttaa maksua
korottavasti, jos yrityksen työntekijöiden työkyvyttömyyseläkemeno on keskimääräistä suurempi.
Maksutappio-osan alennus
Omavastuisen yrityksen TyEL-maksuun sisältyy maksutappioosan alennus.
Hoitokustannusosan alennus
Jos yrityksen tai konsernin palkkasumma vuonna 2018 on
vähintään 5 miljoonaa euroa, vakuutusmaksuun sisältyy
hoitokustannusosan alennus.
Varman asiakashyvitys
Työeläkeyhtiön asiakkailleen jakamien asiakashyvitysten
kokonaismäärään vaikuttavat työeläkeyhtiön vakavaraisuus,
sijoitusten tuotot ja hoitokustannusylijäämä. Tämä asiakashyvityksen kokonaismäärä jaetaan Varman asiakkaiden kesken
heidän maksamiensa TyEL-maksujen ja niistä kertyneiden
rahastojen perusteella.
Varman hyvä vakavaraisuus, sijoitusosaaminen ja liikekulutehokkuus tuottavat kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä joka vuosi.
Laiminlyöntikorotus
Maksuun voi sisältyä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntikorotus (TyEL 163 §), jos työnantaja ei ole ilmoittanut työntekijöiden vuosipalkkoja määräaikaan mennessä työeläkeyhtiöön.

Ennakkomaksut
Erääntyneet ennakkomaksuerät on lueteltu eräpäivien
mukaan. Jokaiselle erälle on hyvitetty peruste- tai vakuutusmaksukorkoa eräpäivästä laskelman korkopäivään saakka.
Muut erät
Muissa erissä voi olla laskentavuodelle kirjattuja asiakkaan
hyväksi tai velaksi luettavia eriä. Tällaisia ovat esimerkiksi
aikaisempien vuosien palkkojen korjauksista lasketut korjausmaksut ja laskuttamattomat viivästyskorot.

Laskelman lopputulos
Jos ennakkovakuutusmaksut eivät riitä kattamaan kalenterivuoden lopullista vakuutusmaksua, erotus laskutetaan
tarkistusmaksuna.
Jos ennakkovakuutusmaksut ylittävät lopullisen maksun
määrän, erotus käytetään seuraavaksi erääntyvien tai maksamattomien vakuutusmaksujen suorittamiseen.
Vakuutustiedot
Laskelma perustuu ilmoitettuihin ja rekisteröityihin palkkatietoihin. Jos palkkatietoja ei ole ilmoitettu, laskelmassa on
käytetty TyEL-laskuperusteiden mukaisia arviopalkkoja.
Vuoden 2018 maksuprosentti on sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama TyEL-perusprosentti. Kokonaismaksuprosentti on tämän vakuutuksen lopullinen vuoden 2018
TyEL-maksuprosentti. Kokonaismaksuprosenttia laskettaessa
on otettu huomioon seuraavat mahdolliset erät: asiakashyvitys, maksutappio-osan alennus, hoitokustannusosan
alennus, maksuluokan vaikutus, työttömyyseläkemaksu ja
laiminlyöntikorotus.
Vakuutusmaksukorko
Vakuutusmaksukorko on TyEL-maksuun sisältyvä kiinteä osa,
jolla maksu saatetaan teoreettisesta eräpäivästä 1.7. laskelman korkopäivän tasoon.
Ennakkovakuutusmaksuille vakuutusmaksukorkoa hyvitetään
maksun eräpäivästä laskelman korkopäivään saakka.
Vakuutusmaksukorkoprosentti:
2,00 % ajalla 1.1.–30.6.2018
2,00 % ajalla 1.7.–31.12.2018
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Muutosohje
Tarkista laskelman vakuutustiedoista ilmoittamanne vuoden
2018 TyEL-palkkasumma. Jos huomaat vakuutettujen työsuhdetai palkkatiedoissa korjattavaa, muutoksista on hyvä ilmoittaa
mahdollisimman nopeasti, jotta voimme korjata vakuutettujen
eläketurvatiedot ja TyEL-vakuutusmaksun. Muutospyynnön teet
helpoimmin viestillä verkkopalvelumme kautta.
Voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse. Yhteystiedot löydät
laskelman lopusta.
Perustevalitus
Maksuunpanoa koskeva perustevalitus on tehtävä kirjallisesti
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle viimeistään
maksuunpanoa seuraavien kahden kalenterivuoden aikana.

Verkkopalvelussamme näet TyELvakuutuksen ajantasaiset tiedot
Osoitteessa www.varma.fi voit tarkistaa kahden
edellisen vuoden vuosilaskelmat.
Palvelussa voit lisäksi
• nähdä tulorekisteriaikaiset ansiot henkilötasolla
• tulostaa maksutodistuksia ja maksuselvityksiä
• sopia maksuajasta vakuutusmaksuille
• lähettää tietoturvattuja viestejä
• hoitaa samalla kirjautumisella niin TyELkuin YEL-vakuutusasiasi.
Jos palvelu ei vielä ole käytössäsi, tee verkkopalvelusopimus osoitteessa www.varma.fi > Kirjaudu sisään >
Ota kirjautuneen palvelut käyttöön.
Lähetämme sinulle käyttäjätunnuksen maksuttomaan palveluun. Palvelua voivat hyödyntää myös
tilitoimistot asiakkaansa suostumuksella.
Lisätietoja ja opastusta saat puhelimitse numerosta
010 192 100.

