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Ettevõtja pensionikindlustus 2022. aastal
Ettevõtja pensionikindlustus on teie pensioni ja sotsiaalsete tagatiste alus. Seetõttu on kindlustuse sõlmimine seadusest tulenev nõue, seega kohustuslik. Iga
makstud ettevõtja pensionikindlustuse
makse suurendab teie pensioni. Ühtlasi
tugevdate sellega oma muid sotsiaalseid
tagatisi. Ettevõtja pensionikindlustust ei
saa asendada vabatahtliku pensionikindlustusega.

Kellele?
Take out YEL insurance when the following
five conditions are met:

2. olete tegutsenud ettevõtjana järjest vähemalt neli kuud;
3. teie pensionikindlustuse aluseks olev
töötulu on vähemalt 8261,71 eurot aastas
(aastal 2022);
4. töötate oma ettevõttes või olete iseenda
tööandja
5. elate Soomes
Ettevõtja pensionikindlustuse kohustuslikkust võivad mõjutada ka ettevõtlusvorm ja
ettevõttes osaluse suurus. Lisateavet leiate
veebilehelt ilmarinen.fi.

1. olete 18–67-aastane;

Samuti saate alltoodud jooniselt vaadata, milline on teie ettevõtte ettevõtlusvormi ja omandiõiguse mõju sellele, kas teil on vaja sõlmida ettevõtja pensionikindlustus.
Täisühing

Omanik, pereliige,
töötab ilma palgata

Osanik

Täisosanik

Usaldusosanik

Aktsiaselts

Juhtival positsioonil

Mitte juhtival
positsioonil

Omab üksi üle 30%
või koos pereliikmega
üle 50% ettevõtte
aktsiakapitalist või
hääleõigusest

Omab üksi kuni 30%
või koos pereliikmega
kuni 50% ettevõtte
aktsiakapitalist või
hääleõigusest

Töötaja pension (TyEL)

1

Ettevõtja pension (YEL)

Usaldusühing
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Millal?
Sõlmige ettevõtja pensionikindlustuse leping,
kui kindlustustingimused on teie kui ettevõtja
puhul täidetud. Sõlmige kindlustusleping kas
kohe või hiljemalt poole aasta jooksul pärast
seda, kui alustasite ettevõtjana ja kindlustuslepingu tingimused hakkasid teie puhul
kehtima. Arvestage, et ettevõtja pensionikindlustus tuleb sõlmida ka siis, kui teil ei ole
oma ettevõtet või ettevõtte registreerimistunnust. Kui olete osalise tööajaga ettevõtja,
tuleb eeltoodud tingimuste täitmise korral
sõlmida ka ettevõtja pensionikindlustus.
Kõige lihtsam on sõlmida kindlustusleping
internetis aadressil ilmarinen.fi.
Kui sõlmite kindlustuslepingu tagasiulatuvalt, siis peab see kehtima hakkama alates
kindlustatava töö alustamisest. Kindlustusmakseid maksate kindlustuslepingu kehtivuse ajal.

Milleks ettevõtja
pensionikindlustus?
Kui sõlmite ettevõtja pensionikindlustuse
lepingu, hoolitsete nii oma pensioni kui ka
sotsiaalsete tagatiste eest. Seetõttu on kindlustuslepingu sõlmimine seadusest tulenev
nõue ehk kohustuslik.
Ettevõtja pensionikindlustuse makse aluseks oleva töötulu põhjal arvutatakse lisaks
tulevasele pensionile näiteks Kela (Soome
Rahvapensioniamet) makstud päevarahad,
nagu haigus- ja vanemapäevaraha. Ettevõtja
pensionikindlustus määrab kindlaks ka töötutoetuse taseme.

Töötulu peab vastama töö
tegelikule väärtusele
Ettevõtja pensionikindlustuse makse aluseks
olev töötulu peab vastama tööpanuse rahalisele väärtusele. Kui sõlmite ettevõtja pensionikindlustuse lepingu, palume teilt teavet
teie töötulu suuruse kohta. Seejärel hindame
teie kindlustustaotluses esitatud teavet ja

kinnitame teie sissemaksele vastava ühe
aasta töötasu. Töötulu kinnitamisel võtame
arvesse meile edastatud teavet teie ettevõtluse kohta ja teie enda hinnangut töötulu
kohta.
Ettevõtja pensionikindlustuse makse
aluseks olev töötulu määratakse alati kord
aastas, sõltumata ettevõtja pensionikindlustuse algusajast. Kui kindlustus algab näiteks
01.03.2022, hinnatakse töötulu ajavahemikul
01.03.2022–28.02.2023.
Töötulu hindamisel mõelge sellele, kui
palju maksaksite aastas palka samasuguse
kvalifikatsiooniga isikule. Töötulu on summa,
mille maksaksite kellelegi teisele, kui tema
teeks teie tööd.
Võtke töötulu hindamisel arvesse oma
töötundide arvu, ettevõtte käivet ja tegevuse
võimalikku hooajalisust. Sama töötulu hulka
loetakse kogu ettevõtjana tehtud töö. Vajate
seega vaid üht ettevõtja pensionikindlustuse
lepingut, ehkki teil võib ettevõtteid olla mitu.
Lisateavet leiate veebilehelt ilmarinen.fi.

Millal muudetakse ettevõtja
pensionkindlustuse töötulu?
Kui toimub muutusi ettevõtjana töötamises,
saab ettevõtja pensionikindlustuse makse
aluseks olevat töötulu vajaduse korral muuta.
Töötulu tõstetakse näiteks siis, kui tegevus
ettevõtjana laieneb või ettevõttes kõrvaltegevusena töötamine muutub täiskoormusega
töötamiseks. Tööpanuse vähenedes saab
töötulu ka vastavalt alandada.
Töötulu saab muutuda vaid alates teatamise hetkest, mistõttu muutustele ettevõtluses on soovitatav kohe reageerida.
Töötulu muutust saab taotleda meie veebiteenuses, seejärel kinnitame teie aastasele
tööpanusele vastava töötulu. Muutused, mis
ei puuduta ettevõtlust ega töötamist, nagu
sotsiaalsete soodustuste suurenemine, ei ole
töötulu muutmise aluseks.
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Selles tabelis näete, kuidas ettevõtja pensionikindlustuse
aluseks olev töötulu teie elu mõjutab.
Olukord

Taotleda tuleb

Haigestute

Haiguspäevaraha

Päevaraha arvutatakse
töötulul alusel

Kela (Soome Rahvapensioniamet)

Saate lapse

Vanematoetus

Päevaraha arvutatakse
töötulul alusel

Kela (Soome Rahvapensioniamet)

Kaotate töövõime
haiguse tagajärjel

Tööalane taastusravi ja/
või töövõimetuspension

Hüvitis arvutatakse töötulu alusel

Tööpensionikindlustusfirma

Kaotate töövõime
või surete õnnetuse
tagajärjel

Hüvitis õnnetusjuhtumikindlustusest: päevaraha,
taastusravi, perepension
jm.

Hüvitis põhineb summal,
mis on sama suur kui teie
töötulu

Kahjukindlustusfirma

Kaotate töö

Baaspäevaraha

Päevaraha kogunemiseks
Kela (Soome Rahvapeab töötulu olema 2022.
pensioniamet)
aastal vähemalt 13 573 €

Kaotate töö

Tööturutoetus

Vajaduspõhine toetus
juhul, kui te ei saa baaspäevaraha

Kaotate töö

Palgaga seotud päevaraha

Päevaraha kogunemiseks
Ettevõtjate töötupeab töötulu olema 2022.
kassa
aastal vähemalt 13 573 €

Vähendate töökoorOsaline ennetähtaegne
must või soovite osa
vanaduspension
pensionist välja võtta

Ettevõtja pensionikindlus- Kes maksab
tuse aluseks oleva töötulu
mõju

Kela (Soome Rahvapensioniamet)

Pension on 50 või 25
protsenti pensionist,
mis on kogunenud aasta
lõpuks enne pensionile
jäämist

Tööpensionikindlustusfirma

Jääte vanaks

Vanaduspension või
tööstaažipension (teatud
tingimustel)

Pension arvutatakse
töötulu alusel

Tööpensionikindlustusfirma

Surete

Perepension

Pension arvutatakse
töötulu alusel

Tööpensionikindlustusfirma

Pange tähele, et töötulul on alumine ja ülemine piir. See tähendab, et aastal 2022 peab
töötulu olema vähemalt 8261,71 eurot või kõige rohkem 187 625,00 eurot.
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Ettevõtja pensionikindlustuse
makse määr

Ettevõtja pensionikindlustuse lepingu sõlmimine on seadusest tulenev nõue, mistõttu
kindlustusmakse on sama suur kõigis tööpensionikindlustusfirmades.
Ettevõtja pensionikindlustuse makse suurust mõjutavad neli tegurit.

1. Ettevõtja pensionikindlustuse makse
aluseks olev töötulu. Makse on teatud
protsent töötulust. Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium kinnitab kindlustusmakse
protsendi igal aastal.
2. Teie vanus. Alla 53-aastasena ja vähemalt 63-aastasena maksate vähem kui
53–62-aastasena.

3. Kas olete alustav ettevõtja. Kui alustate
ettevõtlusega esimest korda, saate alustava ettevõtja soodustust.
4. Osamaksete suurus ja tasumistähtaeg.
Kõige väiksem on ettevõtja pensionikindlustuse makse siis, kui maksate selle
üheosamaksena jaanuaris.
Ettevõtja pensionikindlustuse kalkulaator
annab hinnangu teie pensioni ja sotsiaalkindlustuse taseme ning ettevõtja pensionikindlustuse makse suuruse kohta. Samuti saate
võrrelda, kuidas maksukuud ja osamaksete
arv teie ettevõtja pensionikindlustuse makset mõjutavad.

Ettevõtja pensionikindlus- Alustava ettevõtja pensiotuse makse, % töötulust
nikindlustuse makse,
aastal 2022
% töötulust aastal 2022

Vanus

Pensioni kogunemine,
% töötulust aastal 2022

Alla 53

1,5

24,1

18,798

53–62

1,7

25,6

19,968

Vähemalt 63

1,5

24,1

18,798

Alustava ettevõtja soodustus
Kui alustate ettevõtlusega esmakordselt,
saate alustava ettevõtja pensionikindlustuse
makselt 22% soodustust. Soodustust saate
ettevõtjana tegutsedes esimese 48 kuu ehk
nelja aasta jooksul. Kui teie tegevus ettevõtjana lõppeb varem, saate kasutada järele
jäänud soodustust ka uuesti ettevõtjana
alustades.
Alustava ettevõtja juhend on lühike ja
hõlpsasti loetav pakett, mis saadetakse teie
e-posti aadressile tasuta. Tellige juhend.

Ühes või mitmes osas
Ettevõtja pensionikindlustuse makseid võite
tasuda kalendriaasta jooksul nii mitme osamaksena kui soovite: 1, 2, 3, 4, 6 või 12
osas. Vähemalt pooled maksetest peaksid
olema laekunud enne augustikuud. Maksetähtpäev on iga kuu 20. päev või sellele järgnev argipäev.

Tasutud maksed saab
maksustatavast tulust maha
arvata
Kõik ettevõtja pensionikindlustuse tasutud
maksed saate maha arvata kas isiklikust või
ettevõtte maksustatavast tulust. Kui tasute
ettevõtja pensionikindlustuse maksed ise,
siis arvake need maha teie enda või abikaasa
isiklikust maksustatavast tulust. Maksed
tasub maha arvata suurema maksustatava ja
muu progressiivse maksustamise objektiks
oleva sissetulekuga abikaasa maksustatavast tulust. Kui ettevõtja pensionikindlustuse
maksed tasub ettevõte, siis arvake maksed
maha ettevõtte maksustatavast tulust.
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Näpunäiteid Ilmarineni portaalist TyökykyAreena
teie enda toimetulekuks
Ettevõtjana olete oma ettevõtte kõige tähtsam ressurss. Nii et ärge unustage
hoolitseda ka iseenda hakkamasaamise eest. Meilt saate teavet ja tuge töövõimega
seotud küsimustes. TyökykyAreena pakub uuritud teavet ja igapäevaseid tööriistu.
Õppige tundma ettevõtja teabepakette ja kasutage neid igapäevaelus. Teemadeks on
vaimne tervis, luu- ja lihaskonna tervis ning varajane tugi. Kui teie töövõime väheneb,
saab kutsealane taastusravi aidata teil tööellu naasta.
Lisateavet leiate veebilehelt: ilmarinen.fi/tyokykyareena.

Kasutage ettevõtja veebiteenust
Ilmarineni kliendina olete automaatselt ettevõtja veebiteenuse kasutaja. Teenusesse
saate sisse logida internetipanga kasutajatunnuse ja salasõnaga veebilehe
ilmarinen.fi paremast ülanurgast. Veebiteenuse kaudu näete näiteks oma ettevõtja
pensionikindlustuse maksete andmeid, saate lihtsalt kontrollida oma ettevõtja
pensionikindlustuse makse aluseks oleva töötulu määra ja seda, kui palju on teile
kogunenud pensioni. Vajaduse korral saate veebi kaudu taotleda ka makseaega ja
teatada muutunud isikuandmetest.
Lugege ettevõtja veebiteenusest lähemalt.

Ettevõtja, tulge meie kliendiks
Juba ligi 80 000 ettevõtjat on usaldanud oma tähtsaima kindlustuse meie hoolde.
Soovime, et kuuluksite samuti nende hulka.
Meie ülesanne on kindlustada, et teie ja kõik teised meie kliendid saaksid tehtud töö
eest õiglast pensioni.
Koos Ilmarineniga korraldate oma pensionikindlustusega seonduva lihtsalt ja kiiresti.
• Veebiteenust saab kasutada ööpäev läbi.
• Meie spetsialistidega saab ühendust telefoni.
• Alustava ettevõtjana saate oma ettevõtja pensionikindlustuse makselt 22%
soodustust. Meie veebilehelt saab tellida ka alustava ettevõtja teatmiku, mis on toeks
ettevõtlusteekonda alustades.
Lugege lähemalt, miks peaksite Ilmarineni kliendiks hakkama.

Porkkalankatu 1 • FI-00018 Ilmarinen • Tel. +358 10 284 11

(8,4 s/min.)

• www.ilmarinen.fi

