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Nii tagate oma töötaja tööpensionikindlustuse 2021. 
aastal – lühiülevaade

Töötaja tööpensionikindlustuse eest 
vastutab tööandja, pole oluline, kas olete 
ettevõtja või eraisik. Vastutus tekib ka 
siis, kui olete palganud töötajaid vaid 
ajutiselt. Õnneks on tööpensionikindlus-
tuse sõlmimine väga lihtne. 

Millal?
Sõlmige oma töötajale tööpensionikindlustus 
siis, kui

1. töötaja on 17–67-aastane. 

2. maksate töötajale palka vähemalt 61,37 
eurot kuus.

3. teie ettevõttes, kodus, suvilas, aias või 
metsas töötab üks või mitu töötajat.

Kindlustuskohustus lõpeb selle kalendri-
kuu lõpul, mil töötaja saab 68-aastaseks.

JKui maksate poole aasta jooksul palka 
kokku vähemalt 8790 eurot, organiseerige 
pensionikindlustus, sõlmides töötajale töö-
pensionikindlustusleping (soome keeles 
TyEL-vakuutus).

Sõlmige kindlustusleping pigem kohe, kui 
teate töötaja nime, isikukoodi ja palga suu-
rust. Igal juhul sõlmige kindlustusleping hil-
jemalt enne esimese palga arvestamist, sest 
palgaandmete deklareerimine tuluregistris ei 
õnnestu ilma töökindlustuspensioni numb-
rita. Nii väldite hilinemisest tingitud juurde-
makseid.  

Sõlmige kindlustusleping pigem kohe, kui 
teate töötaja nime, isikukoodi ja palga suu-
rust. Igal juhul sõlmige kindlustusleping hil-
jemalt enne esimese palga arvestamist, sest 
palgaandmete deklareerimine tuluregistris ei 
õnnestu ilma töökindlustuspensioni numb-
rita. Nii väldite hilinemisest tingitud juurde-
makseid.  

Kellele?
Organiseerige oma töötajale tööpensioni-
kindlustus ka siis, kui töötaja töötab ajutiselt, 
on pensionär või välismaalane.  Kindlusta-
miskohustuse mõistes on erandiks lähetatud 
töötaja või kui palgatud töötaja on ise ette-
võtja.
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Tööpensionikindlustuse makse ning selle jagunemine tööandja 
ja töötaja vahel, protsentidena palgasummast 

Tööpensionikindlustuse makse ning selle jagunemine 2021 2020

Tööpensionikindlustusmakse 24,8 25,30 ja 22,7* 

Töötaja osa keskmiselt 7,45 7,45

Tööandja osa keskmiselt 16,95 16,95 / 14,35

*Tööpensionikindlustusmakse protsent alanes 01.05.–31.12.2020 koroonapandeemia tõttu.

Töötaja osa tööpensionikindlustuse maksest, protsentidena 
palgasummast

Vanus täisaastates 2021 2020

17–52-aastane töötaja 6,75 7,15

53–62-aastane töötaja 8,25 8,65

63–67-aastane töötaja 6,75 7,15

Makseprotsent on suurem alates töötaja 53-aastaseks saamise kuule järgneva kuu algusest 
kuni selle kuu lõpuni, mil töötaja saab 63-aastaseks.

Nii kujuneb tööpensionikind-
lustuse makse
Tööpensionikindlustuse makse on teatud 
protsent palgast. Tööpensionikindlustuse 
makse arvutatakse tuluregistris deklareeri-
tud palga alusel. Makse tuleb tasuda palga-
päevale järgneva kuu viimaseks päevaks. Kui 
soovite muuta arve tasumise kuupäeva, siis 
võite seda teha nii, et arve makstakse alles 
palgapäevast ülejärgmise kuu viimaseks 
päevaks. Pange tähele, et sel juhul lisatakse 
tööpensionikindlustuse maksele intress ka 
teise maksekuu eest. Muudatuse saate teha, 
kasutades meie veebiteenuseid aadressil 
ilmarinen.fi.

Tööpensionikindlustuse makse intressi 
saab arvutada aadressil ilmarinen.fi/laskurit.

Makse suurust mõjutab ettevõtte suurus 
ja see, kui palju erinevaid maksusoodustusi 
ettevõte saab. Tööandja ja ajutise tööandja 
tööpensionikindlustusmakse protsent on 
24,8, kui tööandja palgasumma oli aastal 
2019 alla 2 125 500 euro. Tööpensionikind-
lustuse makse tasutakse töötaja brutopal-
gast. Lisateavet saab aadressil ilmarinen.fi/
tyel-maksu.

Töötaja maksab maksest alati teatud osa. 
Makseosa suurus oleneb töötaja vanusest. 

Tööandjana peate töötaja palgast kinni 
tema makseosa ning kannate lõpuks kogu 
kindlustusmakse summa meile üle.

http://www.ilmarinen.fi/laskurit
https://www.ilmarinen.fi/tyel-maksu
https://www.ilmarinen.fi/tyel-maksu
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Millisest palgast tööpensioni-
kindlustusmakse tasutakse?
Tööpensionikindlustusmaksega maksustatud 
palk on tehtud töö eest makstud tasu. Sageli 
langeb see kokku töötaja tulumaksustatava 
brutopalgaga. Tööpensionikindlustusmak-
sega maksustatav palk sisaldab nii rahas 
makstavat palka kui ka mitterahalisi hüvesid. 
Sellest palgast peetakse kinni ka töötaja 
pensionimakse osa.

Alates 01.01.2021 loetakse tööpanusel 
põhinevad dividendid edaspidi pensioni alu-
seks oleva töötasu hulka. Lisaks sellele on 
täpsustatud õigusaktide sätteid töötajatele 
pakutavate optsioonide ja kasumiosa osas. 
Kontrollige veebilehelt aadressil ilmarinen.fi 
(www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyel-vakuutus/
palkkailmoitus-tulorekisteriin/mika-laske-
taan-tyel-palkaksi/), kas teatud palgaliik 
kuulub tööpensionikindlustusmaksega mak-
sustatud palga hulka.

Toimige nii  
Kui olete sõlminud tööpensionikindlustuse 
lepingu, peate vaid deklareerima palgad 
tuluregistris ja tasuma pensionikindlustuse 
makse. 

Deklareerige palgad tuluregistris hiljemalt 
viie (5) päeva jooksul palgapäevast. Ilmari-
nen saab palgaandmed tuluregistrist samal 
päeval ja teie võite kontrollida nende alusel 
kujunevat makset, logides sisse meie veebi-
teenusesse aadressil ilmarinen.fi.

Pensionikindlustusmakse arve saadame 
järgmise kuu alguses. Teenuse palkka.fi 
kaudu tehtud palgadeklaratsioonide alusel 
me arvet ei väljasta, vaid maksuandmed 
moodustuvad palkka.fi teenuses.

Tuluregistrist saame vaid pensionikindlus-
tusfirma jaoks vajalikud tööpensionikindlus-
tuse aluseks olevad palgaandmed. Tööpen-
sionikindlustuse aluseks olev palgasumma 
on tavaliselt sama kui tulumaksu arvutamisel 
aluseks võetav palgasumma. Lisateavet töö-
pensionikindlustuse aluseks olevatest pal-
galiikidest saab Pensionikindlustuskeskuse 
(soome keeles Eläketurvakeskus) tööpensio-
nit puudutavatest õigusteenustest (soome 
keeles Työeläkelakipalvelut).

Kui olete ajutine tööandja
Vahel palkate töötaja oma ettevõttesse, 
kodumajapidamisse, aia- või metsatööle vaid 
ajutiselt. Olete ajutine tööandja, kui mak-
sate igakuiselt palka vähemalt 61,37 eurot 
ja poole aasta jooksul kokku alla 8790 euro 
ning teil ei ole ühtegi töötajat pidevalt palgal. 
Ilmarineni pensionikindlustusfirma kood on 
46. Vajate seda palgaandmete deklareerimi-
sel.

Sel juhul ei vaja te tööpensionikindlus-
tust. Piisab, kui arvestate palgad PikaPalk-
ka®-teenuse või näiteks palkka.fi või Oima.
fi veebiteenuse kaudu. Palgadeklaratsioonid 
liiguvad teenuse kaudu tuluregistrisse ja 
tööpensionikindlustuse makse moodustub 
teenuse kaudu. Kui arvestate palgad ise, 
ärge unustage deklareerida need aegsasti 
tuluregistris.

Maksed saab maksustamisel 
maha arvata
Ettevõtte makstud tööpensionikindlustus-
makse on tööandjale tulu teenimise tõttu 
tekkinud kulu ehk niinimetatud tavapärane 
mahaarvamine. Seetõttu võite tasutud töö-
pensionikindlustuse makse maksustamisel 
maha arvata. 

Pange tähele, et ettevõtte ja eraisiku 
maksustamise reeglid on erinevad.

https://www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyel-vakuutus/palkkailmoitus-tulorekisteriin/mika-lasketaan-tyel-palkaksi/
https://www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyel-vakuutus/palkkailmoitus-tulorekisteriin/mika-lasketaan-tyel-palkaksi/
https://www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyel-vakuutus/palkkailmoitus-tulorekisteriin/mika-lasketaan-tyel-palkaksi/
https://www.ilmarinen.fi/
https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/folder1.faces?folder_id=200179&navigation_history=200178
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Lihtsalt läbi veebi 
Veebis saate kõiki tööpensionikindlustusega 
seotud toiminguid teha siis, kui teile kõige 
paremini sobib. 

Meie tasuta veebiteenuse kaudu näete 
tulevasi tööpensionikindlustusmakseid ning 
töötajate palgaandmeid, mille alusel tööpen-
sionikindlustusmakse on arvutatud. Saate 
soovitud palgaandmete kokkuvõtte ja kind-
lustusmaksete maksetõendid töövõtupak-
kumise lisana välja trükkida. Lisaks sellele 
näete veebis kliendihüvitisi, mis arvutatakse 
kevadel ning mida on arvestatud kohe järg-
mistes tööpensionikindlustuse maksetes. 
Veebiteenuse kaudu saate muuta ka oma 
kontaktandmeid.

Võtke kasutusele ka elektrooniline arve, 
siis pole vaja konto- ja viitenumbrit iga kord 
uuesti tippida, arveid on lihtne arhiveerida 
ning ühtlasi säästate keskkonda.  

Veebiteenuse kasutamiseks vajate kasu-
tajatunnust ja salasõna. Uue kasutajana 
saate need automaatselt, kui sõlmite meiega 
kindlustuslepingu. Tööandjana võite saada 
kasutajatunnuse ja salasõna ka hiljem aad-
ressilt ilmarinen.fi/tyonantajan-verkkopal-
velu. Elektrooniliste arvete kasutamiseks 
tuleb sõlmida vastav kokkulepe oma panga 
või muu e-arve teenust pakkuva operaato-
riga.

Lisateavet tööpensionikindlustuse kohta 
saab meie veebilehelt aadressil ilmarinen.fi.

Palgaandmed tuleb 
deklareerida tuluregistris
Tuluregister on tsentraalne register, kuhu 
kantakse kõigi saadud tulude ja mitteraha-
liste hüvede andmed. Tuluregistris dekla-
reeritakse ka palkade muutused, kui need 
puudutavad 2019. aastaal või hiljem välja-
makstud palkade andmeid. Kui muudatus 
puudutab 2018. aasta palgaandmeid, teavi-
tage sellest pensionikindlustusfirmat. 

Tuluregister võeti kasutusele 01.01.2019. 
Tööandjana deklareerite töötajatele maksta-
vad palgad pärast igat palgapäeva tuluregist-
ris ja maksate nendelt tööpensionikindlustuse 
makse Ilmarinenile. Lisateavet tuluregistri 
kohta leiab aadressilt www.tulorekisteri.fi.

Kindlustus internetist, telefoni teel või meie 
koostööpartneritelt
Tööpensionikindlustuse lepingu saate sõlmida lihtsalt meie veebilehel aadressil 
ilmarinen.fi või helistades meie kindlustusteenuste müügitelefonile +358 10 195 083 
(hind lauatelefonilt helistades/hind mobiiltelefonilt helistades). Kindlustuslepingu võite 
sõlmida ka meie partnerite kaudu. Ilmarinenil on kogu Soomet hõlmav partnerbüroode 
võrgustik. Kõige värskemad andmed meie koostööpartnerite kohta leiate meie veebi-
teenustest aadressilt ilmarinen.fi.

Toimige samamoodi ka siis, kui soovite oma praeguse pensionikindlustuse Ilmarine-
nisse üle tuua. Kindlustusandjat saab vahetada tingimusel, et mujal sõlmitud kind-
lustusleping on kehtinud vähemalt aasta. Piisab sellest, et täidate veebis ületoomise 
vormi või võtate ühendust meie või mõne meie koostööpartneriga – ülejäänu eest 
hoolitseme juba ise. Tere tulemast!

https://www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyonantajan-asiointi-verkossa/
https://www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyonantajan-asiointi-verkossa/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/

