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Toimitusjohtajan tervehdys

Eläkevakuuttaminen kehittyy jatkuvasti. Tässä tiedotteessa viestitään monista
apteekkien eläketurvaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, joista tärkeimpänä
on tulorekisteri.
Toukokuussa voimaan astunut tietosuoja-asetus on kattavasti huomioitu
eläkekassassa. Olemme päivittäneet ohjeistoamme ja käytäntöjämme
uudistuneen säännöstön edellyttämällä tavalla. Henkilöstöä ja hallitusta on
koulutettu. Kassan internetsivuilta www.aekassa.fi löytyy lisätietoa asiaan
liittyen.
Kassassa käynnistettiin vuosi sitten hanke, missä sijoitustoiminnan säännöstö
ja käytännöt tullaan jatkossa mukauttamaan entistä paremmin kestävän
kehityksen periaatteisiin. Taustalla ovat Euroopan Komission tänä vuonna
julkaisemat kestävän rahoituksen tavoitteet, joiden avulla ohjataan ja
tarkennetaan muun muassa eläkevakuuttajien sijoitustoimintaa kestävällä
tavalla jatkossa.
Sijoitusympäristö on kuluvana vuonna ollut vähintäänkin mielenkiintoinen ja
poliittinen riski on vaikuttanut sijoitusten markkinakehitykseen. Kassan
vakavaraisuus on säilynyt hyvällä tasolla ollen 134,6 % per 30.6.2018.
Suomalaisten eläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuus oli 127,9 %.

Hannu Hokka

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019 ja se aiheuttaa muutoksia

Uusi verohallinnon ylläpitämä tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019
alusta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkien palkkoja maksavien on
ilmoitettava palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän kuluessa
palkanmaksupäivästä. Kannattaa siis hyvissä ajoin varmistaa, että pystyy
toimimaan tulorekisterilain edellyttämällä tavalla heti vuoden alusta.
Tulorekisteriin ilmoittaminen ei ole vapaaehtoista vaan se perustuu lakiin.
Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos pakollisesti annettavat tiedot
ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden
kahdeksantena päivänä.

Tulorekisterin tietoja käyttävät alkuvaiheessa mm. verohallinto, Kela ja
työeläkelaitokset. Myös yksityiset ihmiset pääsevät näkemään omat tietonsa.
Vuoden 2020 alusta tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot myös eläkkeistä ja
etuuksista. Samalla tietojen käyttäjiksi tulee lisää viranomaisia.
Eläkekassa saa vuoden 2019 alusta alkaen ansiotiedot tulorekisterin kautta,
joten erillisiä työsuhdeilmoituksia ei enää tarvita. Vain vuotta 2018 ja sitä
aikaisempaan aikaan liittyvät tiedot pitää edelleen ilmoittaa suoraan meille.
Myös vuosi-ilmoitukset vuodelta 2018 hoidetaan vielä entiseen tapaan.
Tulorekisterin myötä vuosi-ilmoituksia eri viranomaisille ei tarvita, kun
ansiotiedot ovat ajantasaisesti kunkin käytettävissä. Työnantajien byrokratia
ilmoitusten osalta helpottuu.
Ajantasaiset ansiotiedot vaikuttavat myös TyEL -vakuutusmaksujen
laskutukseen. Eläkekassan hallitus päätti kokouksessaan 10.10.2018
siirtymisestä kuukausittaiseen laskutukseen vuoden 2019 alusta. Edellisen
kuukauden aikana maksettujen palkkojen osalta vakuutusmaksu laskutetaan
kuukauden alussa. Eräpäivä on edelleen kuukauden 20. päivä. Ensimmäisen
kerran uuden käytännön mukainen vakuutusmaksulaskutus tapahtuu helmikuun
2019 alussa, kun tammikuussa maksetut palkat ovat tiedossamme.
Suosittelemme siirtymistä sähköiseen laskutukseen, sillä lasku tulee
perille nopeimmin verkkolaskuna. Jos apteekin verkkolaskuosoitetta ei vielä
ole ilmoitettu meille, niin sen voi hoitaa sähköpostilla vakuutusasiat@aekassa.fi.
Tulorekisterissä asioidaan sähköisesti. Asiointikanavia on kaksi: tekninen
rajapinta ja sähköinen asiointipalvelu. Apteekki tai tilitoimisto, joka käyttää
palkkajärjestelmää, josta on rakennettu tekninen rajapinta tulorekisteriin,
tarvitsee varmenteen. Sähköisen asiointipalvelun käytössä tarvitaan valtuus,
mikäli halutaan jonkun toisen asioivan apteekin puolesta. Keskustele ajoissa
tilitoimistosi kanssa ja tutustu tarkkoihin ohjeisiin sivustolla www.tulorekisteri.fi.
Lähetämme myöhemmin työnantajille tarkemmat ohjeet vakuutusten hoitoon ja
vakuutusmaksuihin liittyvistä muutoksista.
Tulorekisteri ei vaikuta YEL -vakuuttamiseen.
Sirpa Moilanen

Muita tulossa olevia muutoksia

Eläkekassan omille nettisivuille tulevat ensi vuonna käyttöön sähköiset
eläkehakemuslomakkeet. Myös turvasähköpostijärjestelmä on tulossa. Sen
myötä asiakkaillemme tulee mahdolliseksi lähettää meille viestejä ja liitteitä
suojatusti.
Sirpa Moilanen

Farmasian päivät 16.-17.11.2018

Olemme mukana Farmasian päivien näyttelyssä. Löydät meidät osastolta 2a56.
Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan!
Sirpa Moilanen

Työkykykoordinaattori palvelee sinua
Jos mieltäsi askarruttaa oma tai työkaverin työssä selviytyminen, voit kysyä
neuvoa työkykykoordinaattoriltamme. Työnantajana voit kysyä neuvoa, jos olet
huolissasi työntekijäsi työkyvystä.
Työkykykoordinaattori Hanna Pratsch puh. 050 313 7226
tiistaisin ja torstaisin klo 16.30 – 18
perjantaisin klo 8 – 9
Hannalle voi lähettää myös sähköpostia tyokykykoordinaattori@aekassa.fi

Katso tärkeät päivämäärät seuraavan sivun taulukosta

Tärkeät määräpäivät vuonna 2018-2019

20.11.2018
20.12.2018
15.1.2019
15.1.2019
20.1.2019
20.2.2019
20.3.2019
20.4.2019
12.4.2019
17.4.2019
20.5.2019
20.6.2019
20.6.2019
20.7.2019
20.8.2019
20.9.2019
20.10.2019
20.11.2019
20.12.2019

YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
Vuoden 2018 loput työsuhdeilmoitukset eläkekassalle
Vuosi-ilmoitusten (v. 2018) viimeinen palautuspäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (tammikuussa maksetut palkat)
YEL- ja TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (helmikuussa maksetut palkat)
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (maaliskuussa maksetut palkat)
Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy klo 16.00
Kassankokous klo 17 Helsingissä ravintola Tekniska
YEL- ja TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (huhtikuussa maksetut palkat)
Vuoden 2018 lopullisen TyEL -maksun eräpäivä (lisämaksu tai hyvitys)
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (toukokuussa maksetut palkat)
YEL- ja TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (kesäkuussa maksetut palkat)
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (heinäkuussa maksetut palkat)
YEL- ja TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (elokuussa maksetut palkat)
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (syyskuussa maksetut palkat)
YEL- ja TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (lokakuussa maksetut palkat)
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (marraskuussa maksetut palkat)
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