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Parempaa työelämää, ole hyvä

Onneksi olkoon! Olet tekemässä suurta 
päätöstä. Harkitset yrittäjäksi ryhtymistä 
tai olet juuri käynnistämässä yritystoi-
mintaa. Ehkä toimit jo yrittäjänä ja mietit, 
mistä ottaisit yrittäjän eläkevakuutuksen 
eli YEL-vakuutuksen.
Tehtävämme on varmistaa, että asiak-
kaamme saavat työstään ansaitsemansa 
eläkkeen. Kanssamme hoidat eläkevakuutus-
asiasi helposti ja nopeasti.

• Käytössäsi ovat kattavat verkkopalvelut 
24/7

• Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse ja 
chat-palvelun kautta

• Saat uutena yrittäjänä 22 prosenttia alen-
nusta YEL-maksustasi. Voit myös tilata 
aloittavan yrittäjän oppaan, joka auttaa 
sinua yrittäjyytesi alkumetreillä.

• Jos työkykysi heikentyy, ammatillinen 
kuntoutus voi auttaa sinua palaamaan 
takaisin työelämään.

Ketterästi sinun 
Lähes 80 000 yrittäjää on uskonut vakuutuk-
sensa hoitoomme. Vakuutettuja työntekijöitä 
meillä on yli 600 000 ja eläkettä maksamme 
lähes puolelle miljoonalle eläkkeensaajalle. 
Yhteensä vastaamme lähes 1,2 miljoonan 
henkilön eläketurvasta.

Meiltä saat kaiken, mitä eläkeyhtiöltä 
toivot; yrittäjän yrittäjäeläkevakuutuksen ja 
työntekijän työeläkevakuutuksen eli YELin ja 
TyELin, apua työkyvyn tukemiseksi, ammatil-
lista kuntoutusta ja aikanaan eläkkeen.

Kiemurat selviksi esitteellä
Tämä esite kertoo sinulle YEL-vakuutuksen 
ottamisesta kaiken tarvittavan.

Esitteen lukemalla selviää esimerkiksi, 
miksi sinulla on oikeus ja velvollisuus ottaa 
YEL-vakuutus sekä miten teet sen hel-
posti. Luettuasi esitteen tiedät myös, miten 
YEL-työtulosi vaikuttaa sosiaaliturvaasi ja 
eläkkeeseesi.

Lukuiloa!

Yrittäjäasiakkaana Ilmarisessa
Ilmarisen asiakkaana saat automaattisesti käyttöösi monipuolisen verkkopalvelun, jossa 
pystyt hoitamaan kaikki YEL-vakuuttamiseen liittyvät asiat kellonajasta riippumatta. 
Kirjaudu palveluun osoitteessa ilmarinen.fi. Kirjautumiseen tarvitset henkilökohtaiset 
verkkopankkitunnuksesi. Verkkopalvelusta näet esimerkiksi YEL-maksujesi tiedot, 
tarkistat helposti YEL-työtulosi määrän ja sen, kuinka paljon sinulle on kertynyt eläkettä. 
Voit tarvittaessa myös hakea maksuaikaa sekä ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista. 
Palvelemme sinua myös puhelimitse numerossa 010 195 000 (pvm/mpm) sekä chatissa 
osoitteessa ilmarinen.fi/yel ma–pe klo 8–17. 
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Yrittäjälle YEL-vakuutus
Yrittäjänä vastaat eläketurvastasi itse. 
Järjestät sen ottamalla itsellesi yrittäjän 
eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. 
YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaali-
turvan perusta, minkä vuoksi sen ottaminen 
on lakisääteistä eli pakollista.

YEL-vakuutus on aina henkilökohtainen, ei 
yrityskohtainen. Sinulla voi siis olla useampi 
yritys, mutta tarvitset vain yhden YEL-va-
kuutuksen, jossa huomioidaan kaikki yrittäjä-
toimintasi.

Milloin?
Ota YEL-vakuutus heti, kun aloitat työsi yrit-
täjänä. Pienimuotoinen tai sivutoiminenkin 
työ pitää vakuuttaa, kun työpanoksesi täyt-
tää vähintään YEL:n vakuuttamisen alarajan 
(8 063,57 euroa vuonna 2021). Ota vakuutus 
joka tapauksessa viimeistään puolen vuoden 
kuluessa siitä, kun aloitit työskentelysi yrittä-
jänä. 

Vaikka otat vakuutuksen vasta puolen 
vuoden kuluttua vakuutettavan työn alkami-
sesta, alkavat vakuutusmaksut juosta yrit-
täjyytesi alusta lähtien. Samasta hetkestä 
alkaen YEL-vakuutus alkaa turvata sinun ja 
perheesi elämää.

Jos unohdat ottaa vakuutuksen ajoissa, 
Eläketurvakeskus kehottaa sinua ottamaan 
sen tai ottaa sen puolestasi. Silloin saatat 
joutua maksamaan tavallisen YEL-vakuutus-

maksun lisäksi laiminlyöntimaksun. Vuonna 
2020 ja siitä eteenpäin tapahtuvista laimin-
lyönneistä johtuvista maksuista päättää Val-
tiokonttori. Lähetämme laiminlyöntimaksusta 
erillisen laskun sen jälkeen, kun olemme saa-
neet laiminlyöntipäätöksen Valtiokonttorilta. 

YEL-vakuutus on mahdollista ottaa voi-
maan takautuvasti kuluvalle ja kolmelle edel-
liselle kalenterivuodelle. Tätä aikaisemmalta 
ajalta sinulla ei ole mahdollisuutta kerryttää 
eläkettä. Jos otat YEL-vakuutuksen takautu-
vasti, on hyvä huomioida, että aikaisemmat 
YEL-maksut tulevat kerralla maksettavaksi. 
Sen takia suosittelemme, että otat vakuutuk-
sen voimaan heti, kun vakuuttamisvelvolli-
suus alkaa.

Kenelle?
Ota YEL-vakuutus, jos jokainen seuraavista 
pätee kohdallasi.

• Olet 18–67-vuotias.

• Toimit yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään 
neljä kuukautta

• Työtulosi on vähintään 8 063,57 euroa 
vuonna 2021.

• Työskentelet yrityksessäsi.

• Asut Suomessa.

Näin otat YEL-vakuutuksen
YEL-vakuutuksen saat helposti verkkosivuiltamme ilmarinen.fi tai soittamalla vakuu-
tusmyyntiin numeroon 010 284 2385 (8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/min.). Voit myös 
hankkia vakuutuksen kumppaniemme kautta. Ilmarisella on koko Suomen kattava 
kumppaniverkosto, jolla on toimistoja ympäri maan. Ajantasaiset yhteystiedot kump-
paneillemme löydät verkkosivuiltamme osoitteesta ilmarinen.fi.
Toimi samalla tavalla myös, kun haluat vaihtaa nykyisen eläkeyhtiösi Ilmariseen. Voit 
vaihtaa yhtiötä, kun vakuutuksesi on ollut muualla vähintään vuoden. Sinun tarvitsee 
vain täyttää siirtolomake verkossa tai ottaa yhteyttä meihin tai kumppaneihimme – me 
teemme loput puolestasi. 
Ilmarisen vakuutuksenottajat ja Ilmarisessa vakuutetut ovat myös Ilmarisen omistajia. 
Tervetuloa joukkoon!

https://www.ilmarinen.fi/tietoa-ilmarisesta/nain-toimimme/myyntiyhteistyo/
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Vakuutusvelvollisuus alkaa 18 vuotta 
täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja 
päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden 
lopussa, jolloin

• vuonna 1957 tai sitä ennen syntynyt 
yrittäjä täyttää 68 vuotta

• vuosina 1958–1961 syntynyt yrittäjä 
täyttää 69 vuotta

• vuonna 1962 tai sen jälkeen syntynyt 
yrittäjä täyttää 70 vuotta.

Ota YEL-vakuutus riippumatta siitä, työs-
kenteletkö yrittäjänä pää- vai sivutoimisesti, 
oletko Suomen kansalainen vai et, tai oletko 
ottanut itsellesi vapaaehtoisen eläkevakuu-
tuksen. 

Joissakin tilanteissa et tarvitse 
YEL-vakuutusta lainkaan, vaan jonkin toisen 
lakisääteisen vakuutuksen. Yrityksesi yhtiö-
muoto vaikuttaa asiaan, samoin työpanok-
sesi ja omistusosuutesi. Seuraavasta näet, 
miten toimia.

Jos olet työntekijä
Jos teet työsi toisen palveluksessa, olet 
työntekijä. Silloin työnantajasi vakuuttaa 
sinut TyEL-vakuutuksella eli työntekijän 
eläkevakuutuksella. TyEL-vakuutus on oikea 
vaihtoehto joskus myös silloin, kun teet töitä 
omassa yrityksessäsi.

Joskus rajanveto on vaikeaa sen välillä, 
oletko työntekijä vai yrittäjä.

Tiedät olevasi yrittäjä, kun

• kannat taloudellisen riskin.

• teet yleensä työt omaan lukuusi, mutta 
voit myös käyttää apulaista tai sijaista.

• päätät, miten organisoit ja teet työt ja 
saat itse määritellä työaikasi.

• teet töitä usealle toimeksiantajalle.

• sinulla on omat työvälineet ja raaka-
aineet.

• olet ilmoittautunut verottajan ennakkope-
rintärekisteriin ja rekisteröitynyt arvonlisä-
verovelvolliseksi.

Jos yllä olevat pätevät, olet yrittäjä riippu-
matta siitä, teetkö töitä jatkuvasti vai kausi-
luonteisesti tiettyinä viikkoina, kuukausina tai 
vuodenaikoina.

Kausiluonteista, vuodesta toiseen jat-
kuvaa yrittäjätoimintaa pidetään yhden-
jaksoisena, vaikka kunkin kalenterivuoden 
aikana toiminta olisi todellisuudessa kes-
keytynyt useammaksikin kuukaudeksi. Ota 
YEL-vakuutus myös kausiluonteiseen yrit-
täjätoimintaan, kun työpanoksesi täyttää 
vähintään YEL:n vakuuttamisen alarajan 
(8 063,57 euroa vuonna 2021).

Tiedät olevasi työntekijä, kun

• teet työtä työnantajallesi suullisesti tai 
kirjallisesti tehdyn työsopimuksen perus-
teella.

• työnantaja johtaa ja valvoo työtäsi, jonka 
teet työnantajan määräämissä tiloissa.

• työnantajasi maksaa myös työstäsi pal-
kan, vuosilomakorvauksen ja muut työstä 
aiheutuvat sivukulut.

Jos olet maatalousyrittäjä 
tai apurahansaaja
Et tarvitse YEL-vakuutusta myöskään sil-
loin, kun työskentelet maatalousyrittäjänä, 
poronhoitajana tai kalastajana. Ota silloin 
MYEL-vakuutus. Poikkeuksena on, jos tulo-
jasi verotetaan elinkeinotulon verotuksesta 
annetun lain eli EVL:n mukaan. Ota siinä 
tapauksessa YEL-vakuutus.

MYEL-vakuutus on myös apurahansaajan 
vakuutus. Ota se, kun saat apurahan vähin-
tään 4 kuukautta kestävään työskentelyyn 
Suomessa.

 → MYEL-vakuutus: Maatalousyrittäjien 
eläkelaitos Mela, mela.fi
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Yhtiömuoto, työpanos ja omistus 
vaikuttavat
Yritysmuotosi ja yrityksen omistusosuu-
det vaikuttavat siihen, pitääkö sinulla olla 
YEL-vakuutus.

Sinun pitää ottaa YEL-vakuutus, kun olet 

• yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toimini-
miyrittäjä tai tälle työskentelevä perheen-
jäsen, jolle ei makseta palkkaa 

• avoimen yhtiön yhtiömies 

• kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiö-
mies 

• osakeyhtiössä johtavassa asemassa työs-
kentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 
30 prosenttia tai joka yhdessä perheenjä-
sentensä kanssa omistaa yli 50 prosenttia 
osakkeista tai äänimäärästä.

Toiminimi ja avoin yhtiö
Jos työskentelet liikkeen- tai ammatinhar-
joittajana toiminimellä tai yhtiömiehenä 
avoimessa yhtiössä, ota YEL-vakuutus. Ota 
YEL-vakuutus myös silloin, kun olet ilman 
palkkaa liikkeen- tai ammatinharjoittajan yri-
tyksessä työskentelevä puoliso tai samassa 
taloudessa asuva, palkatta yrityksessä työs-
kentelevä lapsi.
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Kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja muut yhteisöt
Jos taas työskentelet kommandiittiyhtiössä, osakeyhtiössä tai jossain muussa yhteisössä, 
esimerkiksi yhtymässä tai osuuskunnassa, tilanne vaihtelee. Tästä taulukosta näet, miten eri 
tilanteissa tulee toimia.

Yhtiömuoto Tilanne Ota 
YEL

Ota 
TyEL

Ei lakisääteistä 
vakuutusta

Kommandiittiyhtiö Työskentelet vastuunalaisena 
yhtiömiehenä. X

Työskentelet äänettömänä yhtiömiehenä 
ja saat palkkaa. X

Työskentelet äänettömänä yhtiömiehenä 
etkä saa palkkaa X

Osakeyhtiö Työskentelet ei-johtavassa asemassa, olet 
osakas ja saat palkkaa. X

Työskentelet johtavassa asemassa ja omis-
tat osakepääomasta tai äänimäärästä yli 
30 % suoraan tai väliyhtiön kautta. 

X

Työskentelet johtavassa asemassa ja 
omistat osakepääomasta tai äänimäärästä 
perheenjäsentesi kanssa yli 50 % suoraan 
tai väliyhtiön kautta ja omistat itse vähin-
tään yhden osakkeen.

X

Omistat osakepääomasta tai äänimäärästä 
yksin enintään 30 % tai perheenjäsentesi 
kanssa enintään 50 %.

X

Osuuskunta ja 
muu yhteisö

Työskentelet osakkaana johtavassa ase-
massa ja vastaat henkilökohtaisesti yhtei-
sön sitoumuksista. Osuuskunnassa sinulla 
on yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäse-
nen kanssa yli 50 % määräämisvalta.

X

Työskentelet osakkaana ilman että vastaat 
henkilökohtaisesti yhteisön sitoumuksista 
ja saat palkkaa.

X

Työskentelet osakkaana ilman että vastaat 
henkilökohtaisesti yhteisön sitoumuksista 
etkä saa palkkaa.

X

Tiedät työskenteleväsi johtavassa asemassa, jos olet esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituk-
sen jäsen, hallinto- tai toimialajohtaja. Olet johtavassa asemassa myös, jos sinulla on ase-
masi perusteella nimenkirjoitusoikeus, omistat kaikki yhtiön osakkeet, tai käytät todellista 
määräämisvaltaa yrityksessäsi.



8

Myös perheenjäsenelle 
Nyrkkisääntö on, että aina kun palkkaat 
työntekijän, vakuutat hänet TyEL-vakuutuk-
sella. Yrityksessäsi työskentelevä perheenjä-
senesi saattaa kuitenkin tarvita YEL-vakuu-
tuksen.

Kuka on perheenjäsen?
Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan perheenjä-
seniäsi ovat: 

• aviopuolisosi tai rekisteröidyn parisuhteen 
osapuoli, vaikka asuisitte eri osoitteissa 

• avopuolisosi, jos asutte yhteisessä 
taloudessa  

• samassa taloudessa kanssasi asuvat lap-
sesi ja vanhempasi sekä näiden puolisot 

• ottolapsesi ja ottovanhempasi. 

Sisaruksesi eivät ole perheenjäseniäsi, 
vaikka he asuisivat kanssasi samassa talo-
udessa ja harjoittaisivat kanssasi yrittäjätoi-
mintaa.

Alla olevasta taulukosta näet, miten toimia eri tilanteissa.

Yhtiömuoto Tilanne Ota 
YEL

Ota 
TyEL

Ei lakisääteistä 
vakuutusta

Toiminimi Puolisosi työskentelee yrityksessäsi, jonka 
omistat kokonaan, eikä saa palkkaa. X

Lapsesi työskentelee yrityksessäsi, asuu 
kanssasi samassa taloudessa eikä saa 
palkkaa.

X

Lapsesi työskentelee yrityksessäsi, asuu 
kanssasi samassa taloudessa ja saa palk-
kaa.

X

Avoin yhtiö Perheenjäsenesi työskentelee yritykses-
säsi, ei ole yhtiömies eikä saa palkkaa. X

Perheenjäsenesi työskentelee yritykses-
säsi, ei ole yhtiömies mutta saa palkkaa. X

Kommandiittiyhtiö Perheenjäsenesi työskentelee yrityk-
sessäsi, ei ole yhtiömies tai on äänetön 
yhtiömies eikä saa palkkaa.

X

Perheenjäsenesi työskentelee yrityk-
sessäsi, ei ole yhtiömies tai on äänetön 
yhtiömies ja saa palkkaa.

X

Osakeyhtiö Perheenjäsenesi työskentelee yritykses-
säsi, ei omista yhtään osaketta eikä saa 
palkkaa.

X

Henkilö on sitoumuksista vastuussa olevan 
osakkaan perheenjäsen ja saa palkkaa. X

Muu yhteisö Henkilö on sitoumuksista vastuussa olevan 
osakkaan perheenjäsen ja saa palkkaa. X

Henkilö on sitoumuksista vastuussa olevan 
osakkaan perheenjäsen eikä saa palkkaa. X
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Yrittäjänä sivutoimisesti
Sivutoimisena yrittäjänä harjoitat yritystoi-
mintaa, mutta saat pääasiallisen toimeentu-
losi esimerkiksi työntekijänä toisen työnan-
tajan palveluksessa. On siis mahdollista, että 
työskentelet palkkatöissä ja sivutoimisesti 
yrittäjänä samanaikaisesti. Tässä tilanteessa 
työnantajasi vakuuttaa sinut työntekijän 
eläkevakuutuksella (TyEL) palkkatyön osalta 
ja sen lisäksi vakuutat itsesi yrittäjänä yrittä-
jän eläkevakuutuksella (YEL).

Jos YEL-työtulosi on vähintään 8 063,57 
euroa, ota YEL-vakuutus, kun työskentelysi 
kestää vähintään 4 kuukautta ja täytät muut-
kin yrittäjyyden kriteerit.

Sivutyöstä tulee toisinaan päätyö. Pidä 
siinä tapauksessa YEL-vakuutuksesi voi-
massa ja muuta YEL-työtuloasi vastaamaan 
työpanoksesi arvoa. Kätevimmin haet muu-
tosta työtuloosi yrittäjän verkkopalvelus-
samme.

>> Esimerkki: Sivutoimisesta päätoimiseksi

Pirkko on innokas valokuvaaja. Hän kuvaa 
vauva- ja perhepotretteja viikonloppuisin 
samalla kun työskentelee perheyrityksessä. 
Asiakkaita tulee yhä enemmän. Pirkko päät-
tää perustaa toiminimen, ryhtyä päätoimi-
seksi yrittäjäksi ja lopettaa työskentelyn per-
heyrityksessä. Hän ottaa YEL-vakuutuksen.

Yrittäjänä ulkomailla 
Voit tehdä työtäsi myös Suomen rajojen 
ulkopuolella. Ennen kuin lähdet, järjestä elä-
keturvasi. Näin varmistat, että sinulle kertyy 
eläkettä myös ulkomailla tehdystä työstä.

Järjestä myös muu sosiaaliturva  
Eläketurva kulkee käsi kädessä muun sosiaa-
liturvan kanssa. Siksi saat muun sosiaalitur-
van yleensä siitä maasta, missä eläketurva-
sikin on. Muu sosiaaliturva ei kuitenkaan tule 
automaattisesti, vaan sinun pitää hakea sitä.

Jos lähdet töihin EU-maihin, pääsääntö 

on, että järjestät eläketurvasi ja muun sosi-
aaliturvasi työskentelymaasta, mikäli lähetät 
itsesi ulkomaille lähetettynä yrittäjänä. Hae 
silloin A1-todistus Eläketurvakeskukselta.

Jos taas lähdet töihin maahan, jossa ei ole 
sosiaaliturvasopimusta, esimerkiksi Venä-
jälle, järjestä eläketurvasi Suomesta eli pidä 
YEL-vakuutuksesi voimassa. Se onnistuu, jos 
työsi kestää alle vuoden ja aiot palata sen 
jälkeen Suomeen.

→ Ulkomaantyön vakuuttaminen: 
 ilmarinen.fi tai asiakaspalvelumme 
 195 000 (pvm/mpm)

Töissä eläkkeellä
Työnteko kannattaa eläkeläisenäkin. Eläke-
läisenä tekemäsi työ tuo sinulle uutta elä-
kettä 1,5 prosenttia YEL-työtulostasi kunnes 
täytät 68 vuotta.

Entä YEL-vakuutus?
Jos teet töitä työkyvyttömyys- tai perhe-elä-
keläisenä, vakuuta itsesi tavalliseen tapaan 
YEL-vakuutuksella, kun YEL-vakuuttamisen 
edellytykset täyttyvät. Pidä YEL-vakuutuk-
sesi voimassa vakuuttamisen edellytysten 
täyttyessä myös, jos jäät osittaiselle varhen-
netulle vanhuuseläkkeelle tai työuraeläk-
keelle.

Jos taas siirryt vanhuuseläkkeelle, 
YEL-vakuutuksesi päättyy, jatkoit työntekoa 
tai et. Sen tilalle voit ottaa vapaaehtoisen 
YEL-vakuutuksen. Sekin kasvattaa eläkettäsi 
1,5 prosenttia vuodessa.

Eläkkeesi kasvaa koko ajan 
Työnteon rinnalla ansaitsemasi eläkkeen saat 
täytettyäsi 68 vuotta. Voit mainiosti jatkaa 
töiden tekemistä vielä senkin jälkeen. Silloin 
tavallinen YEL-vakuutuksesi on jo päättynyt 
eikä se kasvata enää eläkettäsi. Uusi eläk-
keesi kasvaa silti, sillä eläke, jonka olet ehti-
nyt 68-vuotiaaksi mennessä ansaita, jatkaa 
kasvamistaan 0,4 prosenttia kuukaudessa.
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Yrittäjän muut vakuutukset
Yrittäjänä tarvitset YEL-vakuutuksen lisäksi 
joskus muitakin vakuutuksia. Niistä osa on 
lakisääteisiä eli pakollisia, osa vapaaehtoisia.

Yrittäjän omat vaihtoehdot
Kun työllistät vain itsesi, sinun ei tarvitse 
ottaa muuta kuin YEL-vakuutus ja maksaa 
yrittäjän sairausvakuutusmaksu.

YEL-vakuutus tuo sinulle ja perheellesi 
eläketurvan. Sairausvakuutusmaksu sisältyy 
ennakonpidätysprosenttiin, joten sitä sinun 
ei tarvitse maksaa erikseen. Maksat sen 
veron mukana verottajalle.

Voit myös turvata sinun ja perheesi elä-
män siltä varalta, että loukkaat itsesi tai 
sairastut. Ota silloin ainakin yrittäjän vapaa-
ehtoinen tapaturmavakuutus. Työttömyys-
turvastasi huolehdit, kun liityt yrittäjän työt-
tömyyskassaan. Huomaa, että palkansaajan 
kassa ei tuo turvaa yrittäjälle.

Huolehdi myös työntekijöistäsi
Kun sinulla on työntekijöitä, huolehdit myös 
heidän eläketurvastaan. Se kuuluu tehtäviisi, 
kun työntekijäsi on 17–67-vuotias ja kun 
hänen ansionsa ylittävät tietyn summan.

Jos olet työnantajana tilapäinen, huolehdit 
usein vain työntekijäsi eläketurvasta. Riittää, 
että ilmoitat tarvittavat palkka- ja työsuhde-
tiedot ja maksat TyEL-maksun. Sen kaiken 
teet helposti esimerkiksi Ilmarisen verkko-
sivuilta löytyvässä PikaPalkka®-palvelussa, 
maksuttomassa palkka.fi- tai maksullisessa 
Oima.fi palvelussa.

Kun puolestaan taas työllistät jatkuvasti 
vähintään yhden työntekijän, huolehdit 
hänen eläketurvansa lisäksi hänen muus-
takin sosiaaliturvastaan. Ota silloin neljä 
vakuutusta: TyEL-vakuutus, työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutus, ryhmähenkivakuutus 
ja työttömyysvakuutus. Lisäksi maksa sosi-
aaliturvamaksu.

Koska sosiaaliturva syntyy näistä vakuu-
tuksista, ne ovat lakisääteisiä. Maksut ovat 
tietty prosentti ansioista, ja prosentti on 
sama kaikissa vakuutusyhtiöissä.

Vain yksi YEL-vakuutus
Ota vain yksi YEL-vakuutus, vaikka sinulla 
olisi monta yritystä. Poikkeuksena on tilanne, 
jos tarvitset YEL-vakuutuksen lisäksi maata-
lousyrittäjien eläkevakuutuksen eli MYEL-va-
kuutuksen. Ota silloin molemmat.

YEL- ja TyEL-vakuutukset saat meiltä tai 
kumppaniltamme. Meillä on koko Suomen 
kattava kumppaniverkosto, jolla on toimis-
toja ympäri maan. Ajantasaiset yhteystiedot 
kumppaneillemme löydät verkkosivuiltamme 
osoitteesta ilmarinen.fi. 

 → Vuoden 2021 sosiaalivakuutusmaksut ja 
avainluvut: s. 23

 → YEL-vakuutusehdot: www.ilmarinen.fi

 → Työntekijöiden vakuuttaminen: ilmarinen.fi  
Kaikki esitteemme löydät täältä.

Turvasi 
työttömyyden varalta
Yrittäjänä olet päätoimisen työn päät-
tyessä oikeutettu työttömyysetuuteen 
työssäoloehdon täyttyessä, eli jos 
yritystoimintasi on jatkunut edeltävän 
4 vuoden aikana vähintään 15 kuu-
kautta. Lisäksi YEL-työtulosi on oltava 
vähintään 13 247 euroa vuodessa 
(2021). 
Jos kuulut Yrittäjän työttömyyskas-
saan (Yrittäjäkassa), olet oikeutettu 
ansiosidonnaiseen päivärahaan, mikäli 
työssäoloehto täyttyy. Ansiopäivära-
han suuruus riippuu YEL-työtulostasi. 
Jos et kuulu työttömyyskassaan, voit 
saada Kelan maksamaa peruspäivä-
rahaa tai työmarkkinatukea. Peruspäi-
värahaa voit saada, jos työssäoloehto 
täyttyy ja ansioita on vähintään 
vaaditun verran. Mikäli sinulla ei ole 
oikeutta peruspäivärahaan, voit hakea 
tarveharkintaista työmarkkinatukea.

https://www.ilmarinen.fi/ota-yhteytta/lomakkeet-ja-julkaisut/
https://www.ilmarinen.fi/ota-yhteytta/lomakkeet-ja-julkaisut/
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Miksi YEL-vakuutus?
Yrittäjänä huolehdit eläketurvastasi itse. Jär-
jestät sen ottamalla yrittäjän eläkevakuutuk-
sen eli YEL-vakuutuksen. Samalla huolehdit 
myös sosiaaliturvastasi. YEL-työtulosi perus-
teella lasketaan tulevan eläkkeesi lisäksi esi-
merkiksi Kelan maksamat päivärahat, kuten 
sairaus- ja vanhempainpäiväraha. YEL mää-
rittää myös työttömyysturvasi tason.

YEL-vakuutus turvaa toimeentulon van-
huuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuol-
tajan kuoleman varalta. YEL-vakuutuksen 
ottaminen on lakisääteistä eli pakollista. 
Pakollista se on juuri eläketurvan järjestämi-
sen takia.

Eläkkeesi muodostuu kaikista työurasi 
aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittä-
jänä. Sinulle voi kertyä eläkettä myös, kun 
valmistut opinnoistasi, tai saat työttömyys-
päivärahaa tai muita sosiaalietuuksia.

Työeläke kasvaa työstä
YEL-vakuutetulle yrittäjälle kertyy työelä-
kettä 1,5 prosenttia vuosittaisesta YEL-työ-
tulosta. Poikkeuksena ovat 53–62-vuotiaat, 
joille eläkettä kertyy 1,7 prosenttia YEL-työ-
tulosta siirtymäaikana vuosien 2017 ja 2025 
välisenä aikana. Vastaavasti tällä ikäluokalla 
vakuutusmaksuprosentti on hiukan kor-
keampi.

Tekemäsi työn lisäksi sinulle kertyy elä-
kettä muillakin perusteilla eri elämäntilan-
teissa. Sinulle voi kertyä eläkettä myös opin-
noista, työttömyyspäivärahasta ja muista 
sosiaalietuuksista. 

Yrittäjän eläketurva
Yrittäjänä jäät eläkkeelle aivan kuten työn-
tekijäkin. Vanhuuseläkkeen lisäksi sinulla 
on mahdollisuus jäädä osittaiselle vanhuu-
seläkkeelle. Työkykysi heikentyessä voit 
hakea ammatillista kuntoutusta, työkyvyt-
tömyyseläkettä tai työuraeläkettä. Yrittäjän 
menehtyessä hänen perheensä voi saada 
perhe-eläkettä.

Eläkkeelle jääminen
Vanhuuseläkkeen lisäksi sinulla on mahdol-
lisuus jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle. 
Työkykysi heikentyessä voit hakea ammatil-
lista kuntoutusta, työkyvyttömyyseläkettä tai 
työuraeläkettä. 

Eläkeikäsi määräytyy syntymävuotesi 
perusteella. Jos haluat vähentää työmää-
rääsi eläkeiän lähestyessä, voit jäädä osittai-
selle vanhuuseläkkeelle jo ennen varsinaista 
eläkeikääsi. Pysyvälle vanhuuseläkkeelle voit 
siirtyä joustavasti täytettäsi alimman van-
huuseläkeiän. Eläke ei ala automaattisesti, 
joten muista hakea sitä.

Mitä YEL-vakuutukselleni tapahtuu 
jäädessäni eläkkeelle?
Vanhuuseläkkeellä et tarvitse yrittäjän eläke-
vakuutusta, joka on yrittäjälle muulloin muu-
ten lakisääteinen eli pakollinen. Sen sijaan 
voit ottaa itsellesi vapaaehtoisen YEL-va-
kuutuksen. Sen ansiosta sinulle kertyy uutta 
eläkettä, kunnes täytät ylimmän vanhuuselä-
keikäsi.

On mahdollista, että tarvitset YEL-vakuu-
tuksen, jos saat osittaista vanhuuseläkettä, 
työkyvyttömyys-, tai työuraeläkettä. Tällöin 
YEL-vakuutus on pakollinen, jos työtulosi 
ylittää YEL-työtulon vähimmäismäärän.

Osittainen vanhuuseläke
Osittaisen vanhuuseläkkeen voit ottaa mak-
suun jo 61-vuotiaasta alkaen. Määrä on joko 
25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä. 
Osittainen vanhuuseläke ei ole sidottu työ-
määrän vähentämiseen. Voit siis jatkaa työtä 
vanhaan tapaan, vähentää työntekoa tai 
lopettaa työnteon kokonaan samalla, kun 
saat osittaista vanhuuseläkettä. 

Työuraeläkkeen voit saada jo 63-vuoti-
aana, jos takana on vähintään 38 vuoden 
työura rasittavassa ja kuluttavassa työssä. 
Lisäksi vaaditaan työkykyyn vaikuttava sai-
raus. 
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Takaisin työelämään ammatillisen 
kuntoutuksen avulla 
Voit hakea ammatilliseen kuntoutukseen, 
jos terveydentilasi on heikentynyt ja hait-
taa työntekoasi. Ammatillisen kuntoutuksen 
avulla voit muokata yritystoimintaasi niin, 
että se sopii terveydentilaasi. Näin voit jat-
kaa työtäsi yrittäjänä. Kuntoutus voi auttaa 
sinua myös aloittamaan yritystoiminnan.

Yrittäjälle ammatillinen kuntoutus voi olla 
esimerkiksi työkokeilua, jota teet yritykses-
säsi. Työkokeilussa muokkaat työaikaasi ja 
työtehtäviäsi terveydentilallesi paremmin 
sopiviksi. Työkokeilu kestää yleensä 3 kuu-
kautta.

Ammatillinen kuntoutus voi olla myös työ-
hönvalmennusta. Siinä opit uusia töitä käy-
tännönläheisesti työtä tekemällä. Voit myös 
opiskella yksittäisiä kursseja osana työhön-
valmennustasi. Työhönvalmennuksen sisältö 
ja kesto räätälöidään tarpeittesi ja tilanteesi 
mukaan. Saat kuntoutuksesi ajalta kuntou-
tusrahaa tai kuntoutustukea ja -korotusta.

Jos et voi enää jatkaa yrittäjänä tervey-
dentilasi vuoksi, ammatillinen kuntoutuksesi 
voi olla opiskelua. Uudelleenkoulutuksen 
avulla voit kouluttautua uuteen ammattiin.

Kuntoutusasiantuntijamme auttavat sinua 
kuntoutuksen suunnittelussa ja eri vaihto-
ehtojen kartoittamisessa. Kun olet hakenut 
kuntoutusta ja saanut meiltä myönteisen 
ennakkopäätöksen, saat Ilmarisesta avuksesi 
oman yhteyshenkilön. Hän auttaa sinua löy-
tämään sinulle sopivan kuntoutuksen keinon 
ja suunnittelemaan, miten kuntoudut takaisin 
töihin. Tarvittaessa saat apua myös uraval-
mentajalta.

 → Ammatillinen kuntoutus: ilmarinen.fi

Kohti parempaa työkykyä
Kun sinä ja työntekijäsi voitte hyvin, työt 
sujuvat. Aloita kartoittamalla nykytilanne. 
Etene suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. 
Vahvista omaa ja työntekijöittesi työkykyä, 
vaikuta ja seuraa tuloksia. Meiltä saat tietoa 
ja asiantuntemusta työkykyriskien ennakoin-
tiin, tunnistamiseen ja hallintaan.

Kohti parempaa 
työkykyä 
Lue lisää osoitteesta  
ilmarinen.fi/tyokyky.

Kasvatat eläkettäsi jokaisella YEL-
maksulla
Joka ikinen maksamasi YEL-maksu kasvat-
taa eläkettäsi. Näet tähän asti kertyneen 
eläkkeesi työeläkeotteestasi.

Työeläkeotteesi kertoo, kuinka suuri 
YEL-työtulosi on ollut, kuinka paljon yrittä-
jyydestäsi on kertynyt sinulle eläkettä ja sen, 
kuinka paljon saamasi palkka on kasvattanut 
eläkettäsi silloin, kun olet ollut jonkun toisen 
palveluksessa.

Eläkeotteeseesi tutustut helpoiten ver-
kossa. Tarkasta se aika ajoin, vaikka kerran 
vuodessa. On omalla vastuullasi tarkistaa, 
että sen sisältämät tiedot pitävät paikkansa. 
Sinä itse tiedät parhaiten, mitä töitä olet mil-
loinkin tehnyt.

 → Työeläkeote: ilmarinen.fi

https://www.ilmarinen.fi/
https://www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/elakkeen-kertyminen/tyoelakeote/
https://www.ilmarinen.fi/tyokyky/
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Yrittäjänä sosiaaliturvasi perustuu YEL-vakuutukseesi
Kun otat itsellesi YEL-vakuutuksen, huolehdit eläkkeen lisäksi omasta sosiaaliturvastasi. 
YEL-työtulosi perusteella lasketaan tulevan eläkkeesi lisäksi esimerkiksi Kelan maksamat 
päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäivärahat. YEL määrittää myös työttömyysturvasi 
tason. Taulukosta näet, mihin kaikkiin eläke- ja sosiaaliturvaetuihin YEL-työtulosi vaikuttaa. 

Tilanne Tätä haetaan Työtulon vaikutus Kuka maksaa

Sairastut Sairauspäiväraha Päiväraha perustuu 
työtuloosi Kela

Saat lapsen

Vanhempainrahat (äitiysraha, 
erityisäitiysraha, isyysraha, 
vanhempainraha, osittainen 
vanhempainraha)

Päiväraha perustuu 
työtuloosi Kela

Menetät työkykysi 
sairauden takia

Ammatillinen kuntoutus ja/tai 
työkyvyttömyyseläke

Korvaus perustuu 
työtuloosi

Työeläke- 
vakuutusyhtiö

Menetät työkykysi tai 
menehdyt tapaturman 
takia

Korvaus työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksesta: päi-
väraha, kuntoutus, perhe-eläke 
ym.

Korvaus perustuu 
summaan, joka on 
samansuuruinen 
kuin työtulosi

Vahinko- 
vakuutusyhtiö

Menetät työsi Peruspäiväraha

Päivärahan saami-
seksi työtulosi on 
oltava vähintään 
13 247 € 
(13 076 € v. 2020)

Kela

Menetät työsi Työmarkkinatuki

Tarveharkintainen 
tuki silloin, kun et 
saa peruspäivära-
haa

Kela

Menetät työsi Ansiopäiväraha

Päivärahan saami-
seksi työtulosi on 
oltava vähintään 
13 247 € 
(13 076 € v. 2020)

Yrittäjän 
työttömyyskassa

Vähennät työntekoa 
tai haluat osan eläk-
keestäsi

Osittainen varhennettu 
vanhuuseläke

Eläke on 25 tai 50 
prosenttia eläkkeen 
alkamista

Työeläke- 
vakuutusyhtiö

Lue lisää verkkosivuiltamme osoitteessa ilmarinen.fi/yrittaja.

https://www.ilmarinen.fi/yrittaja/
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Päivärahan perustana vuositulo
Vuoden 2020 alusta Kelan päivärahat alkoi-
vat määräytyä vuositulon perusteella. Yrit-
täjänä vuositulosi pohjautuu YEL-työtuloon. 
Jos olet yrittäjätoiminnan ohessa palkka-
työssä oman yrityksesi ulkopuolella, päivä-
rahan määrään vaikuttavat sekä työntekijänä 
saamasi palkkatulo että yrittäjän YEL-työ-
tulosi. Vuositulo lasketaan etuusoikeuden 
alkamista edeltävää kalenterikuukautta 
edeltävien 12 kalenterikuukauden tulojen 
perusteella. Lisätietoja vuositulon määräyty-
misestä löydät Kelan sivuilta (Kela.fi).

Vanhempainpäivärahasi voi edelleen 
määräytyä edeltävän vanhempainpäivära-
han perusteena olleen tulon perusteella, jos 
uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin 
nuorin lapsi on täyttänyt kolme vuotta.

Esimerkki: Jos oikeutesi Kelan päivärahae-
tuuteen alkaa 25.5.20201, vuositulosi laske-
taan huhtikuuta edeltävän 12 kalenterikuu-
kauden ajalta eli 1.4.2020–31.3.2021. 

Sinun ei tarvitse ilmoittaa työtuloasi 
Kelalle, vaan Kela saa sen meiltä. Jos olet 
yrittäjätoiminnan ohella ollut myös palkka-
työssä, Kela saa palkkatulot suoraan tulore-
kisteristä.

 → Päivärahat: Kela, kela.fi

 → Ansiopäivärahat: Yrittäjän työttömyys-
kassa (Yrittäjäkassa) syt.fi

YEL-työtulo vakuutuksen 
perustana
Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on yrittäjän 
eläke- ja sosiaaliturvan perusta. YEL-vakuu-
tus turvaa toimeentulosi silloin, jos sairastut, 
menetät työkykysi tai jäät perhevapaalle. 
Eläkkeesi, sosiaaliturvasi ja YEL-maksusi las-
ketaan vahvistetun työtulosi mukaan.

YEL-työtulo on työpanoksesi arvo
YEL-työtulon tulee vastata työpanoksesi 
rahallista arvoa. Kun otat YEL-vakuutuksen, 
vahvistamme sinulle työpanostasi vastaavan 
vuotuisen työtulon. Huomioimme työtuloa 
vahvistaessamme yritystoiminnastasi anta-
masi tiedot sekä oman arviosi työtulosta.

Työtuloasi arvioidessa mieti minkä ver-
ran maksaisit palkkaa saman ammattitaidon 
omaavalle henkilölle vuositasolla. Huomioi 
työtulosi arvioinnissa työskentelytuntiesi 
määrä, yrityksesi liikevaihto sekä toimin-
tasi mahdollinen kausiluonteisuus. Samaan 
työtuloon lasketaan mukaan kaikki yrittä-
jänä tekemäsi työ. Tarvitset siis ainoastaan 
yhden YEL-vakuutuksen, vaikka sinulla olisi 
useampi yritys. Lue lisää ilmarinen.fi.

Vuonna 2021 YEL-alaraja on 8 063,57 
euroa ja YEL-yläraja 183 125,00 euroa.

YEL-työtulo määritetään aina vuositasolla 
riippumatta YEL-vakuutuksesi alkamisajan-
kohdasta. Jos esimerkiksi otat YEL-vakuu-
tuksen niin että se tulee voimaan 1.3.2021, 
arvioi työtulosi ajalle 1.3.2021–28.2.2022.

Kun pohdit YEL-työtuloasi, käytä tukenasi 
Yrittäjän työtulo-opasta. Sen ovat laatineet 
yrittäjäjärjestöt, Eläketurvakeskus sekä Ilma-
rinen ja muut työeläkevakuutusyhtiöt.

Opas auttaa sinua arvioimaan työtulosi 
samansuuruiseksi kuin muilla saman toimi-
alan yrittäjillä, ei liian suureksi eikä varsin-
kaan liian pieneksi. 

Yrittäjän työtulo-oppaaseen pääset sivuil-
tamme osoitteesta ilmarinen.fi tai Eläketurva-
keskuksen verkkosivuilta osoitteesta etk.fi.

https://www.ilmarinen.fi/yrittaja/yel-vakuutus/yrittajan-tyotulo/
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Katso myös taulukon esimerkit eri aloille tyypillisistä työtuloista.

Työtilanne Työtulo €/v Muuta huomioitavaa

Opiskelija ja sivutoiminen valokuvausalan yrittäjä 
Mikko 8 100

Mikko ei voi kerryttää oikeutta 
työttömyysturvaan, koska hänen 
työtulonsa on alle 13 247 €/v.

Osavuotisesti torikauppiaana toimiva Milla 13 247
Milla voi kerryttää oikeutta työttö-
myysturvaan ja halutessaan myös 
liittyä Yrittäjän työttömyyskassaan.

Päätoimisena parturi-kampaaja toimiva Maire 30 000 Ei erityistä huomioitavaa.

Päätoiminen asianajaja Matias 50 000 Ei erityistä huomioitavaa.

Päätoiminen yleislääkäri Matild 70 000 Ei erityistä huomioitavaa.

Hae työtuloosi muutosta, kun 
työpanoksesi muuttuu
Hae muutosta YEL-työtuloosi, jos yrittäjänä 
työskentelyssäsi tapahtuu muutoksia. Työtu-
loa korotetaan esimerkiksi silloin, kun yrittä-
jätoimintasi laajenee tai sivutoiminen yrittäjä-
toimintasi muuttuu kokopäiväiseksi. Työtuloa 
voidaan vastaavasti laskea työpanoksesi 
vähentyessä. Aina kun YEL-työtulosi muut-
tuu, samalla muuttuu eläke- ja sosiaaliturvasi 
sekä YEL-vakuutusmaksusi.

Työtulosi voi muuttua vain ilmoitushet-
kestä eteenpäin, joten yrittäjätoiminnan 
muutoksiin on hyvä reagoida heti. Voit hakea 
työtuloosi muutosta verkkopalvelussamme, 
minkä jälkeen vahvistamme sinulle vuotuista 
työpanostasi vastaavan työtulon. Muut kuin 
yritystoiminnassa ja työskentelyssä tapahtu-
neet muutokset, kuten korkeampien sosiaali-
etuuksien saaminen, eivät ole peruste työtu-
lon muuttamiselle.

Joskus vain tilapäinen muutos
Voit myös hakea tilapäistä muutosta vakuu-
tusmaksuusi, ilman että vahvistettu työtulosi 
muuttuu. Käytä silloin maksujoustoa. Samalla 
muutat tilapäisesti myös eläketurvaasi.

Muu sosiaaliturvasi sen sijaan ei muutu, 
sillä se perustuu vahvistamaamme työtuloon.

 → Maksujousto eli YEL-maksun tilapäinen 
muutos: s. 18

Mekin nostamme työtuloasi
Jotta työtulosi pysyy mukana suomalaisen 
yhteiskunnan kehityksessä, me nostamme 
sitä hitusen puolestasi kerran vuodessa, 
aina vuoden alussa. Nostamiseen käytämme 
palkkakerrointa. Tämän ansiosta vuoden 
2021 alusta työtulot kasvoivat 1,3 prosenttia.

Hae työtuloosi muutosta, kun yrittäjätoiminnassasi 
tapahtuu muutoksia
Hae muutosta YEL-työtuloosi, jos yrittäjänä työskentelyssäsi tapahtuu muutoksia. 
Työtulosi voi muuttua vain ilmoitushetkestä eteenpäin, joten yrittäjätoiminnan muu-
toksiin on hyvä reagoida heti. Voit hakea työtuloosi muutosta yrittäjän verkkopalvelus-
samme osoitteessa ilmarinen.fi.
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Näin maksat YEL-
vakuutusmaksusi
Eläketurvasi rakentaminen jatkuu sillä, että 
maksat YEL-maksusi. Jokainen maksamasi 
euro kasvattaa eläkettäsi ja muuta sosiaali-
turvaasi.

Kun maksat maksut ajallaan, varmistat, 
että eläkkeesi kasvaa joka vuosi ja vältyt 
turhilta menoilta kuten viivästyskorolta sekä 
perintäkuluilta.

Maksu perustuu työtuloon
YEL-maksu perustuu YEL-työtuloon, josta 
se on tietty prosentti. Koska YEL-vakuutus 
on lakisääteinen, prosentti on sama kaikille 
yrittäjille. Sen vahvistaa sosiaali- ja terveys-
ministeriö vuosittain.

Maksu vaihtelee silti jonkin verran. Siihen 
vaikuttaa neljä asiaa:

1. Ikäsi. Alle 53-vuotiaana ja yli 62-vuotiaana 
maksat vähemmän kuin 53–62-vuotiaana.

2. Ensikertalaisuutesi. Kun ryhdyt yrittäjäksi 
ensimmäistä kertaa, saat aloittavan yrittä-
jän alennuksen.

3. Maksuerien määrä ja maksujen ajan-
kohta. Vähiten maksaa se, joka maksaa 
YEL-maksunsa yhdessä erässä tammi-
kuussa.

4. Verotus. Vähennät verotuksessa kaikki 
YEL-maksusi, jolloin verotuksesi kevenee.

Työtulo vaikuttaa 
vakuutusmaksuusi 
YEL-työtulo ratkaisee YEL-vakuutusmaksusi 
suuruuden. Maksu on työtulosta tietty pro-
sentti. Prosentti on sama kaikille yrittäjille 
ja kaikissa työeläkeyhtiöissä. Maksu on alle 
53- ja vähintään 63-vuotiailla 24,1 prosenttia 
ja 53–62 vuotta täyttäneillä 25,6 prosenttia 
vuonna 2021. 

Siirtymäaikana vuonna 2017–2025 maksu 
on suurempi sitä seuraavan vuoden alusta, kun 
täytät 53 vuotta sen vuoden loppuun asti, kun 
täytät 63 vuotta. Myös eläkettä karttuu tällöin 
enemmän. 

Maksuprosentit vuodelle 2021 näet taulu-
kosta:

Ikä YEL-maksu, % työtulosta

Alle 53 -vuotias 24,1

53–62-vuotias 25,6

Yli 62-vuotias 24,1
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Aloittavan yrittäjän alennus
Kun ryhdyt yrittäjäksi ensimmäistä kertaa, saat YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen. 
Saat alennuksen, kun ryhdyt yrittäjäksi 18–67-vuotiaana. Alennuksen saat 4 vuoden ajan.

Alennetun maksun näet taulukosta.

Yrittäjän ikä YEL-maksu, % työtulosta v. 2021 YEL-maksu, % työtulosta v. 2020

Alle 53 -vuotias 18,798 18,798

53–62-vuotias 19,968 19,968

Yli 62-vuotias 18,798 18,798

Jos joudut lopettamaan tai keskeyttämään 
yritystoimintasi, saatat joutua päättämään 
myös YEL-vakuutuksesi. Jos ensimmäi-
nen YEL-vakuutuksesi kestää alle 4 vuotta, 
sinulle jää alennusta säästöön. Saat sen 
käyttöösi, kun otat uuden YEL-vakuutuksen. 
Tämä onnistuu, kun ensimmäinen YEL-va-
kuutuksesi on alkanut vuonna 2001 tai sen 
jälkeen.

Vähiten maksat tammikuussa ja 
yhdessä erässä
Maksa YEL-maksut kalenterivuosittain. Sinä 
valitset sekä maksukuukaudet että mak-
suerien määrän. YEL-maksun eräpäivä on 
valitsemasi eräkuukauden 20. päivä tai sitä 
seuraava arkipäivä.

Valitsemasi eräkuukaudet vaikuttavat 
YEL-maksun suuruuteen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että maksulle lasketaan joko korkohyvi-
tystä tai -veloitusta sen mukaan, painottuuko 
maksaminen alku- vai loppuvuoteen. 

Maksa YEL-maksut niin monessa erässä 
kuin haluat: 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 erässä.  Edul-
lisin vaihtoehto on maksaa maksut yhdessä 
erässä tammikuussa. Vähintään puolten 
maksuista tulee kuitenkin erääntyä ennen 
elokuuta.

Vähennä maksut verotuksessa
YEL-maksut ovat kokonaisuudessaan vero-
vähennyskelpoisia. Voit vähentää maksamasi 
YEL-maksut omassa tai puolisosi henki-
lökohtaisessa verotuksessa, tai yrityksen 
verotuksessa.

Jos YEL-maksut maksaa yrityksesi, 
vähennä maksut yrityksesi kuluina. Maksu-
vähennyksen vaikutuksesta yritysverotuk-
seen saat lisätietoa esimerkiksi verohallinnon 
yritysverotusyksiköstä.

Täytä veroilmoitus verottajan ohjeiden 
mukaan. Ilmoitamme työtulosi verottajalle 
automaattisesti. Muistathan itse ilmoittaa 
verottajalle maksamasi YEL-maksut.

Sähköinen lasku on vaivaton lasku
Sähköinen lasku saapuu sinulle nopeasti ja 
ympäristöä säästäen. Voit myös arkistoida 
sen helposti. Sähköisen laskun saat valintasi 
mukaan yrityksesi laskunkäsittelyjärjestel-
mään tai verkkopankkiisi.

Kun haluat vaihtaa paperisen laskun säh-
köiseen, valitse verkkolasku tai e-lasku. 
Verkkolasku saapuu yrityksesi laskunkäsitte-
lyjärjestelmään ja e-lasku henkilökohtaiseen 
verkkopankkiisi.
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Verkkolasku
Saat verkkolaskun käyttöösi, kun sovit 
asiasta verkkolaskuoperaattorin kanssa. 
Operaattoreita ovat pankit ja verkkolaskuihin 
erikoistuneet yritykset.

Kun haluat saada meiltä YEL-laskusi verk-
kolaskuna, toimi näin:

1. Tee valitsemasi verkkolaskuoperaattorin 
kanssa sopimus verkkolaskujen vastaan-
ottamisesta.

2. Hanki tarvittaessa verkkolaskuohjelmisto.

3. Ilmoita meille

• vakuutusnumerosi

• verkkolaskuosoitteesi

• operaattorisi

• OVT-tunnuksesi.

4. Lähetä tiedot meille verkkopalvelus-
samme, niin ne saapuvat meille suojatusti. 
Kirjaudu verkkopalveluun henkilökohtai-
silla verkkopankkitunnuksillasi.

Lisätietoa verkkolaskusta saat verkkolas-
kuoperaattoreilta.

E-lasku
E-laskun saat henkilökohtaiseen verkko-
pankkiisi. 

Siirry verkkopankissasi kohtaan e-laskut 
ja tilaa Ilmarisen YEL-lasku e-laskuna pank-
kiisi. Valitse e-laskutilaukseen laskutusai-
heeksi "YEL MAKSU". Liitä tilaukseen myös 
YEL-vakuutusnumerosi. E-laskun tiedot ovat 
samat kuin paperilaskun.

E-laskuun siirryttyäsi seuraava meiltä saa-
masi lasku on todennäköisesti jo e-lasku.

Useimpien pankkien verkkopankeissa voit 
valita maksutavaksi

• suoraan tililtä veloittamisen, jolloin maksu 
menee tililtä automaattisesti eräpäivänä

• tai erikseen hyväksymisen, jolloin maksu 
ei lähde tililtä ennen kuin olet käynyt 
hyväksymässä sen.

Laskut säilyvät verkkopankissa arkistoituna 
noin vuoden pankista riippuen. Useimmista 
pankeista voit tilata ilmoituksen saapuneesta 
e-laskusta sähköpostiisi tai tekstiviestinä 

puhelimeesi (maksullinen pankin palvelu).
Lisätietoa e-laskusta saat omasta pankis-

tasi. 

Ensin muistutus
Jos unohdat maksaa laskun ajoissa, saat 
meiltä muistutuksen eräkuukautta seuraa-
vana kuukautena. Viivästyneestä maksusta 
maksat viivästyskorkoa.

Korko lasketaan eräpäivästä maksupäi-
vään. Jos esimerkiksi maksat maksun 7 
päivää eräpäivän jälkeen, viivästyskorko 
lasketaan 7 päivältä. Viivästyskoron lisäksi 
lisäämme maksumuistutukselle maksumuis-
tutuskulun 10 euroa.

Viivästyskorko tulee korkolaista ja päivite-
tään puolen vuoden välein. Viivästyskorko on 
8 prosenttia 1.1.–30.6.2021. Viivästyskoron 
määrän vahvistaa Suomen Pankki. 

Sitten perintäkulut
Jos et maksa maksua muistutuksenkaan jäl-
keen, maksu siirtyy perintätoimistolle perit-
täväksi. Silloin maksat viivästyskoron lisäksi 
perintätoimiston kulut.

Toimi ajoissa. Viivästyneen maksun jou-
dumme nimittäin ulosmittaamaan. Siihen 
ei tarvita tuomiota eikä päätöstä. Jos saat 
ilmoituksen ulosotosta, ota yhteyttä asiaa 
hoitavaan ulosottomieheen.

Perimme viivästynyttä maksua takaisin 
eräpäivää koskevan vuoden loppuun saakka 
ja viisi vuotta sen jälkeen. Jos maksu jää 
vielä silloinkin maksamatta, eläkkeesi piene-
nee maksuja vastaavassa suhteessa.

Maksujoustolla muutat YEL-
maksuasi tilapäisesti
Voit hakea tilapäistä muutosta vakuutus-
maksuusi ilman että vahvistettu työtulosi 
muuttuu. Käytä silloin maksujoustoa. Samalla 
muutat tilapäisesti myös eläketurvaasi. Muu 
sosiaaliturvasi sen sijaan ei muutu, sillä se 
perustuu vahvistamaamme työtuloon. Voit 
hakea maksujoustoa yrittäjän verkkopalve-
lussamme osoitteessa ilmarinen.fi.
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Kuinka usein?
Se, kuinka usein voit käyttää maksujoustoa, 
riippuu siitä, maksatko tavallista vähemmän 
vai enemmän.

Voit maksaa tavallista vähemmän seitse-
mänä peräkkäisenä vuotena enintään kolme 
kertaa. Enemmän voit maksaa niin monena 
vuonna kuin haluat.

Tilapäinen muutos muuttaa vain 
eläketurvaa
Maksujouston käyttäminen vaikuttaa vain 
eläketurvaasi, eli maksun muutos parantaa 
tai heikentää sinulle kertyvää eläkettä.

Muuhun sosiaaliturvaasi maksujouston 
käyttäminen ei vaikuta. Muu sosiaaliturva 

perustuu vahvistettuun YEL-työtuloon, eli sii-
hen, jonka me olemme vahvistaneet arviosi 
jälkeen.

Kerran vuodessa
Voit käyttää maksujoustoa yhden kerran 
kalenterivuoden aikana, jos lisäksi seuraavat 
pätevät kohdallasi:

1. YEL-vakuutuksesi on voimassa koko 
kalenterivuoden.

2. Et saa aloittavan yrittäjän alennusta.

3. Sinulla ei ole erääntyneitä, 
maksamattomia YEL-maksuja.

4. Et saa työeläkelakien mukaista työeläkettä 
Suomesta.

Maksa sinulle sopivina ajankohtina
Voit muuttaa maksupäivää, eräkuukausia ja maksujen rytmitystä, kun haluat ja olet 
huolehtinut aiemmista maksuistasi. Muutokset teet kätevimmin yrittäjän verkkopalve-
lussamme osoitteessa ilmarinen.fi.

Maksujousto voi sopia sinulle
Maksujousto on kätevä työkalu silloin, kun tulosi ovat tavallista suuremmat tai pienem-
mät. Kokeile, miten maksujousto vaikuttaa YEL-maksuusi. Voit kokeilla sitä verkkopal-
velussamme vaikka heti.

Hae maksuaikaa tai muuta maksueriä
Jos YEL-maksusi eräpäivä lähenee mutta varasi ovat vähissä, ei hätää, voit hakea 
maksuaikaa, tai maksa maksut kokonaan toiseen tahtiin.

Hae maksuaikaa
Maksuaikaa haet helposti: Ilmoita meille, milloin haluat maksaa seuraavan YEL-mak-
susi. Näin sovit uudesta maksupäivästä ja varmistat, että lasku tulee maksettua ajal-
laan. Kun siirrät maksupäivää, maksat normaalin viivästyskoron. Näet koron, kun haet 
maksuaikaa verkossa.

Muuta maksueriä
Jos tilanteesi on sellainen, että YEL-maksut saapuvat sinulle aina hankalina kuukau-
sina tai niitä tulee liian usein tai harvoin, rytmitä maksusi kokonaan toisella tavalla. 
Mieti, mikä on sinulle helpointa, ja muuta maksuerät sinulle sopiviksi. Teet muutoksen 
helposti verkossa.
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Maksa enemmän
Maksa YEL-maksua tavallista enemmän, kun 
haluat parantaa eläketurvaasi tilapäisesti 
yhdeltä vuodelta, tai vähentää yrityksesi 
tulosta.

Silloin maksat kyseiseltä vuodelta ylimää-
räisen YEL-maksun. Ylimääräinen YEL-maksu 
on valintasi mukaan 10–100 prosenttia vah-
vistetun työtulosi mukaisesta YEL-maksusta. 
Maksa maksu vuoden loppuun mennessä ja 
vähennä se verotuksessa muiden YEL-mak-
sujen tapaan.

Maksa vähemmän
Maksa YEL-maksua tavallista vähemmän, 
kun haluat maksaa yhden vuoden aikana 
tavallista vähemmän vakuutusmaksuja. 
Samalla pienennät kyseistä vuotta koskevaa 
eläketurvaasi.

Voit laskea maksuasi 10–20 prosenttia 
vahvistetun työtulosi mukaisesta YEL-mak-
susta.

Entä jos?
YEL-vakuutuksesi on apunasi erilaisissa 
tilanteissa, kun liiketoimintasi muuttuu, jos 
sairastut, tai hakiessasi eläkettä tai ammatil-
lista kuntoutusta.

Oli tilanteesi mikä tahansa, käänny puo-
leemme. Olemme täällä sinua varten.

Yhtiömuoto tai omistussuhteet 
muuttuvat
Yrityksesi yhtiömuoto tai omistussuhteet 
saattavat muuttua. Silloin saatat tarvita 
YEL-vakuutuksen sijaan TyEL-vakuutuksen 
itsellesi tai perheenjäsenellesi. 

Jos yrityksesi yhtiömuoto tai omistussuh-
teet muuttuvat, varmista että pidät silloinkin 
huolta omasta ja perheenjäsentesi eläketur-
vasta.

 → Yhtiömuoto, työpanos ja omistus 
vaikuttavat: s. 6 

 → Myös perheenjäsenelle: s. 8

Tarvitset todistuksia
Tarvitset joskus todistuksen siitä, että olet 
ottanut YEL-vakuutuksen ja maksanut sitä 
koskevat maksut.

YEL-maksutodistuksen tulostat helpoim-
min verkkopalvelustamme. Tilitoimisto voi 
tulostaa sen puolestasi, jos olet tehnyt tilitoi-
miston ja meidän kanssamme verkkopalve-
lusopimuksen.

Palkkaat työntekijän
Kun palkkaat työntekijän, yksi tehtävistäsi 
on huolehtia hänen eläketurvastaan, vaikka 
palkkaisit hänet vain tilapäisesti.

Jos olet työnantajana tilapäinen, järjestät 
työntekijäsi eläketurvan maksamalla häntä 
koskevan TyEL-maksun. Sen teet kätevästi 
verkossa esimerkiksi maksuttomassa palkka.
fi- tai maksullisessa Oima.fi-palvelussa. 

Jos sinulla on yksi tai useampi työnte-
kijä jatkuvasti, ota TyEL-vakuutus, paitsi jos 
työntekijäsi on perheenjäsen. Silloin voi olla, 
että hän tarvitsee TyEL-vakuutuksen sijaan 
YEL-vakuutuksen.

 → Huolehdi myös työntekijöistäsi: s. 10

 → Myös perheenjäsenelle: s. 8

 → Työntekijöiden vakuuttaminen: ilmarinen.fi  
Kaikki esitteemme löydät täältä.

Sairastut
Voit joskus sairastua niin, että joudut kes-
keyttämään työntekosi.

Jos pidät taukoa työnteosta vain 
lyhyen ajan, sinun kannattaa yleensä pitää 
YEL-vakuutus voimassa ja muuttaa YEL-työ-
tuloasi, tai sopia tavallista idemmästä mak-
suajasta.

Jos taas työntekosi keskeytyy pitkäksi 
aikaa, YEL-vakuutus kannattaa yleensä 
päättää.

Soita meille, niin mietitään yhdessä, mikä 
on tilanteessasi sinulle paras ratkaisu. Asia-
kaspalvelumme tavoitat numerosta 
010 195 000 (pvm/mpm). 

https://www.ilmarinen.fi/ota-yhteytta/lomakkeet-ja-julkaisut/
https://www.ilmarinen.fi/ota-yhteytta/lomakkeet-ja-julkaisut/
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Työkykysi heikkenee
Jos työkykysi heikkenee, etkä pysty tervey-
dentilasi vuoksi enää tekemään töitä tavalli-
seen tapaan, voi ammatillinen kuntoutus olla 
ratkaisu. 

 → Ammatillinen kuntoutus: ilmarinen.fi  

Lopetat tai keskeytät 
yritystoiminnan
Jos työsi yrittäjänä päättyy tai alkaa olla 
hyvin vähäistä, on aika päättää myös 
YEL-vakuutus. 

Päätä vakuutuksesi, jos työtulosi jää 
alle YEL-alarajan. Alaraja vaihtuu vuosit-
tain. Vuonna 2021 se on 8 063,57 euroa ja 
vuonna 2020 se oli 7 958,99 euroa.

Voit päättää vakuutuksesi verkkosivuil-
lamme tai soittamalla asiakaspalveluumme 
numeroon 010 195 000.

Jos työsi yrittäjänä keskeytyy väliaikai-
sesti, voit olla meihin yhteydessä. Autamme, 
kun tarvitset maksuaikaa, tai harkitset 
YEL-työtulon muuttamista pienentynyttä 
työpanosta vastaavaksi.

 → Yrittäjyys päättyy: ilmarinen.fi

Haluat eläkkeelle
Jokaiselle ikäluokalle vahvistetaan oma elä-
keikä. Vuonna 2021 alin vanhuuseläkeikä on 
64 vuotta 0 kuukautta vuonna 1958 synty-
neillä.

Vanhuuseläkkeen yläikäraja on vuonna 
1958 syntyneillä 69 vuotta. Voit jatkaa työn-
tekoa vielä 69 ikävuoden jälkeenkin, mutta 
se ei enää kartuta eläkettä.

Yrittäjän vakuuttamisvelvollisuus päättyy 
viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, 
jolloin

• vuonna 1957 tai sitä ennen syntynyt 
yrittäjä täyttää 68 vuotta

• vuosina 1958–1961 syntynyt yrittäjä 
täyttää 69 vuotta

• vuonna 1962 tai sen jälkeen syntynyt 
yrittäjä täyttää 70 vuotta.

Mitä pidempään teet töitä, sitä suurem-
man eläkkeen saat. Voit tehdä töitä myös 
vanhuuseläkkeellä ollessasi. Se kannattaa, 
sillä saamasi palkka ei pienennä vanhaa elä-
kettäsi, ja samalla ansaitset uutta eläkettä.
Sinä ja perheesi saatatte tarvita vanhuus-
eläkkeen sijaan muuta eläkettä kuten osit-
taista varhennettua vanhuuseläkettä, työky-
vyttömyyseläkettä tai perhe-eläkettä.

Jos haluat mitä tahansa eläkettä, hae sitä. 
Helpoiten täytät hakemuksen verkkosivuil-
lamme.

 → Siirtymässä eläkkeelle: ilmarinen.fi

Tilitoimisto hoitaa 
eläkevakuutusasioitasi
Kun olet ottanut YEL-vakuutuksen, tilitoimis-
tosi voi tehdä puolestasi kaiken muun, kuten 
maksaa vakuutusmaksut, tulostaa todistuk-
set ja tehdä meille ansio- ja muut ilmoitukset. 
Sinä voit käyttää aikasi johonkin muuhun. 
Sinun tarvitsee vain valtuuttaa tilitoimistosi 
asiaan.

Vinkkaa tilitoimistollesi samalla verkkopal-
velustamme. Tilitoimisto saa verkkopalvelun 
käyttöönsä, kun sinä, toimisto ja me teemme 
yhdessä vakuutustasi koskevan verkkopal-
velusopimuksen. Sopimus löytyy verkkosi-
vuiltamme.

 → Palvelut tilitoimistoille: 
ilmarinen.fi/tilitoimistot

Yhteystietosi muuttuvat
Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoita siitä 
meille. Näin varmistat, että saat ajallaan kai-
ken sinulle kuuluvan postin. 

Muuta yhteystietojasi yrittäjän verkkopal-
velussamme.

 → Muuta yhteystietoja: ilmarinen.fi

https://www.ilmarinen.fi/tilitoimistot/
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Mitä tulorekisteri tarkoittaa 
yrittäjälle?
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tieto-
kanta, joka otettiin käyttöön 1.1.2019. Yrittä-
jänä sinun ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin 
YEL-työtuloasi. 

Jos olet osakeyhtiössä yrityksen omistaja 
ja sinulle maksetaan palkkaa, päivärahoja tai 
muita korvauksia, tai jos saat luontaisetuja, 
tee niistä palkkailmoitus tulorekisteriin. Tee 
ilmoitus 5 päivän kuluessa palkanmaksupäi-
västä. 

Kun ilmoitat itsellesi maksamaasi palk-
kaa tulorekisteriin, on tärkeää ilmoittaa tieto 
työeläkevakuutuksesta (YEL tai MYEL) ja 
vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei 
vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, työttö-
myys- sekä työtapaturma- ja ammattitauti-
vakuutus). Jos et ilmoita tietoa työeläkeva-
kuutuksesta (YEL tai MYEL) ja vakuuttamisen 
poikkeustilanteen tyyppiä, voidaan työelä-

kevakuutusmaksut ja työnantajan sairaus-
vakuutusmaksut määrätä kahteen kertaan. 
Lisäksi työttömyysvakuutusmaksuja ja työ-
tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuja 
voidaan periä virheellisesti. Lue lisää tulore-
kisterin sivuilta. 

Yritystuloista tulorekisteriin ilmoitetaan 
työkorvauksena sinulle tai yrityksellesi mak-
settu ennakonpidätyksen alainen vastike 
työstäsi silloin, kun et kuulu verotuksessa 
ennakkoperintärekisteriin.

Toiminimiyrittäjän yksityisnostot puoles-
taan käsitellään kirjanpidossa ja ilmoitetaan 
veroilmoituksella, eli niitä ei ilmoiteta tulore-
kisteriin.  

Jos sinulla on työntekijöitä, ilmoita tulo-
rekisteriin työntekijöitäsi koskevat palkka-
tiedot, vaikka palkkaisit työntekijän vain 
tilapäisesti. Yhtiömuodostasi riippuu, teetkö 
ilmoituksia tulorekisteriin myös mahdollisesti 
itsellesi maksamistasi palkoista.
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Sosiaalivakuutusmaksut ja 
avainluvut 2021
Yrittäjänä työeläkevakuutus ja sairausva-
kuutus ovat sinulle pakollisia. Voit täydentää 
vakuutusturvaasi erilaisilla vapaaehtoisilla 
vakuutuksilla, esimerkiksi yrittäjän vapaaeh-
toisella tapaturmavakuutuksella ja yrittäjän 
sairauskuluvakuutuksella.

Jos palveluksessasi on työntekijöitä, huo-
lehdit heidänkin eläke- ja sosiaaliturvastaan. 
Järjestät asian ottamalla heille TyEL-vakuu-
tuksen ja maksamalla sosiaalivakuutusmak-
sut.

Sosiaalivakuutuksia on neljä: työeläke-, 
työtapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- 
sekä ryhmähenkivakuutus. Näiden lisäksi 

maksat sosiaaliturvamaksun. Se sisältyy 
ennakonpidätysprosenttiin, joten sitä sinun 
ei tarvitse maksaa erikseen. Tästä taulukosta 
näet vuosien 2021 ja 2020 prosentit sekä ne 
avainluvut, jotka ovat tärkeitä sinulle yrittä-
jänä tai työnantajana.

Työeläkevakuutus
• Yrittäjä, ota yrittäjän eläkevakuutus eli 

YEL-vakuutus tai maatalousyrittäjien 
eläkevakuutus eli MYEL-vakuutus. 

• Työnantaja, ota työntekijän eläkevakuutus 
eli TyEL-vakuutus.

Vakuutukset otetaan 17–67-vuotiaille 
työntekijöille ja 18–67-vuotiaille yrittäjille.

Sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät 2021

YEL-maksuprosentit ja työtulorajat 2021 2020

18–52-vuotiaat 24,10 % 24,10 %

53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017–2025) 25,60 % 25,60 %

63–67-vuotiaat 24,10 % 24,10 %

Vuosina 2017–2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään suurempi maksu. Heille 
kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan 
vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.

Aloittava yrittäjä (22 prosentin alennus)

18–52-vuotiaat 18,80 % 18,80 %

53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017–2025) 19,97 % 19,97 %

63–67-vuotiaat 18,80 % 18,80 %

YEL-työtulon alaraja 8 063,57 €/v 7 958,99 €/v

YEL-työtulon yläraja 183 125 €/v 180 750 €/v

Työttömyysturvan työssäoloehtoa kerryttävä YEL-työtulo 13 247 €/v 13 076 €/v

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja 
kuukaudessa 837,59 € 834,52 €

MyEL-maksuprosentit 2021 2020

alle 53-vuotias 13,014 % 13,014 %

53-vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta 13,8240* % 13,8240* %

44 390,54  € ylittävältä työtulon osalta

alle 53-vuotias 24,10 % 24,10 %

53-vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta 25,60 % 25,60 %

Maksuprosentti nousee liukuvasti 28 248,48–44 390,54 € välillä 
*Vuodesta 2017 lähtien korotetun maksun piirissä ovat 53–62-vuotiaat.
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TyEL-maksuprosentit ja rajamäärät 2021 2020

Tilapäinen työnantaja 
Puolen vuoden palkkasumma alle 8 790 € tai ei vakituisia 
työntekijöitä.

24,8 % 1.1.–30.4.    25,3 % 
1.5.–31.12.  22,7 %

Sopimustyönantaja 
Työnantaja, jolla on palveluksessaan jatkuvasti vähintään 
yksi työntekijä  tai palkkasumma on vähintään 8 790 €/6 
kk. TyEL-perusmaksuprosentti ei sisällä asiakashyvitystä, 
hoitokustannusalennusta ja maksutappioalennusta.

24,8 % 1.1.–30.4.  25,3 % 
1.5.–31.12. 22,7 %

Suurtyönantaja 
Kun palkkasumma vuonna 2019 oli vähintään 2 125 500 €, maksuun vaikuttavat asiakashyvitys, 
hoitokustannusalennus ja maksutappioalennus. Lisäksi maksuun vaikuttavat työntekijöillenne myön-
netyt työkyvyttömyyseläkkeet. Jos yrityksen tai konsernin palkkasumma ylittää 5 000 000 €, mak-
sua alentaa suuruusalennus. Lue lisää ilmarinen.fi/tyel-maksu. Maksunalennukset näet kirjautumalla 
verkkopalveluun.

Työntekijän eläkemaksu 
Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta. Vuosina 2017–
2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään suurempi maksu. Heille kertyy samalta 
ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.

17–52-vuotiaat 7,15 % 7,15 %

53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025) 8,65 % 8,65 %

63–67-vuotiaat 7,15 % 7,15 %

TyEL:n piiriin kuuluvan työntekijän kuukausiansion alaraja 61,37 €/kk 60,57 €/kk

Muut sosiaalivakuutusmaksut 
Sairausvakuutusmaksu 2021 2020

Työnantajan sairausvakuutusmaksu 
= sairausvakuutusmaksu 16–67-vuotiaasta työntekijästä. 
Sosiaaliturvamaksu maksetaan verohallintoon tilitettäessä 
ennakonpidätyksiä. Lisätiedot: vero.fi

1,53 % 1,34 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 
Maksu sisältyy veron ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta.

Yrittäjien sairausvakuutusmaksu 1,55 % 1,33 %

Yrittäjän päivärahamaksu * 1,36 % 1,18 %

Yrittäjän sairaanhoitomaksu 0,68 % 0,68 %

Yrittäjän lisärahoitusosuus 0,19 % 0,15 %

Palkansaajien sairausvakuutusmaksu 2,04 % 1,86 %

Palkansaajan päivärahamaksu * 1,36 % 1,18 %

Palkansaajan sairaanhoitomaksu 0,68 % 0,68 %

Eläkkeensaajan sairaanhoitomaksu 1,65 % 1,65 %

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 766 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.
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Tapaturma-, ryhmähenki- ja työttömyysvakuutusmaksu 2021 2020

Työtapaturmavakuutusmaksu (keskimääräinen) 
Maksu määräytyy palkkojen ja työn tapaturmariskin 
mukaan. Tapaturmavakuutusta hoitavat tapaturma- 
vakuutusyhtiöt.

0,70 % 0,70 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin                                                        
Tapaturmavakuutusyhtiö perii maksun tapaturma- 
vakuutusmaksun yhteydessä.

0,07 % 0,07 %

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 
Työllisyysrahasto perii maksut 17–64-vuotiaasta 
työntekijästä.

Palkkasummasta, joka on enintään 2 169 000 € 0,50 % 0,45 %

Palkkasumman osasta, joka ylittää 2 169 000 € 1,90 % 1,70 %

Työntekijän maksu 1,40 % 1,25 %

Osaomistaja

Osaomistajasta maksettava työnantajan maksuosuus 0,50 % 0,45 %

TyEL-vakuutetun osaomistajan maksu 0,65 % 0,65 %

Korot 2021 2020

Vakuutusmaksukorko 1.1.–30.6. 2,00 % 2,00 %

Vakuutusmaksukorko 1.7.–31.12. ilmoitetaan 
myöhemmin 2,00 %

Viivästyskorko 1.1.–30.6. 8,00 % 8,00 %

Viivästyskorko 1.7.–31.12. ilmoitetaan 
myöhemmin 8,00 %

Korot vahvistetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7. alkaen.

Indeksit ja elinaikakerroin 2021 2020

Palkkakerroin 1,465 1,446

Työeläkeindeksi 2631 2617

Elinaikakerroin 0,950 0,954

Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen 
alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen 
muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa 
palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.
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