TYEL-VAKUUTUS

HENKILÖSTÖN TYÖELÄKETURVA
VAIVATTOMASTI
Elo on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, joka huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien
lakisääteisestä työeläketurvasta. Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä yli 40 % hoitaa
työeläkevakuutuksensa Elossa. Uskomme asiakkaidemme kasvuun ja siihen, että hyvinvoiva työyhteisö on
yrityksen kasvun edellytys. Siksi tuemmekin yritysten ja yrittäjien kasvua kattavalla valikoimalla
työeläkevakuuttamisen palveluja ja rakennamme työhyvinvointia yhdessä asiakkaidemme kanssa.

YKSITYISEN ALAN TYÖNTEKI- TYEL-MAKSUT VUONNA 2019
JÄT ELÄKEVAKUUTETAAN
TyEL-vakuutusmaksu jakautuu työnantajan ja työntekijän
kesken. Työnantaja perii työntekijän osuuden eläkemaksusta
TYEL-VAKUUTUKSELLA
palkanmaksun yhteydessä ja suorittaa koko
Kun työnantajana palkkaat työntekijän työsuhteeseen, sinun on vakuutettava hänet lakisääteisellä työeläkevakuutuksella (TyEL). Tämä takaa työntekijälle työeläketurvan.
Työnantajana voi toimia yritys, yhteisö tai kotitalous.
Työskentely vakuutetaan, kun työntekijä

• on 17–68-vuotias. Vakuuttamisvelvollisuus

alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan
kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen
kuukauden loppuun, jonka aikana työntekijä
täyttää 68 vuotta.

• ansaitsee kuukaudessa vähintään
59,36 euroa vuonna 2019.

TYEL-VAKUUTUS TURVAA
TOIMEENTULON
Työntekijän eläketurvan perusta on työllä ansaittu lakisääteinen työeläketurva. TyEL-vakuutus turvaa toimeentulon
säilymisen kohtuullisena, kun työansiot loppuvat vanhuuden,
työkyvyttömyyden tai perheen huoltajan kuoleman takia.

TYEL-VAKUUTUKSEN
MUKANA SAAT PALVELUA
• Asiantuntijamme auttavat kaikissa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

• Voit hoitaa vakuutusasiat helposti verkko-

työeläkemaksun Eloon.

• Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu on
25,20 % palkkasummasta.

- Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä
tai palkkasumma on vähintään 8 502 € / 6 kk.

•Jos työnantajan palkkasumma vuonna 2017 on
ollut vähintään 2 083 500 euroa,
vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan
mukainen työkyvyttömyysmaksu ja
maksutappio-osan alennus.

• Tilapäistyönantajan TyEL-maksu on
25,20 % palkkasummasta.

- Tilapäistyönantajalla ei ole vakinaisia työntekijöitä
ja palkkasumma on alle 8 502 € / 6 kk.

• Työntekijän osuus TyEL-maksusta
- 17–52-vuotiaan työntekijän osuus
6,75 % palkasta
- 53–62-vuotiaan työntekijän osuus
8,25 % palkasta
- 63 vuotta täyttäneen työntekijän osuus
6,75 % palkasta.

Lue lisää TyEL-vakuuttamisesta osoitteessa
www.elo.fi/tyel.

palvelussamme. Lue lisää osoitteesta
www.elo.fi/verkkopalvelu.

• Tarjoamme asiakasyrityksillemme myös

TP-0115-0118

työhyvinvointia edistäviä työhyvinvointipalveluja
sekä monipuolisia rahoituspalveluja. Lue lisää
osoitteista www.elo.fi/tyohyvinvointi ja
www.elo.fi/yritysrahoitus.

KYSY LISÄÄ
Vakuutuspalvelut
puh. 020 694 730
www.elo.fi

TYEL-VAKUUTUS

