YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN VUONNA 2020 ‒ lyhyesti
Yrittäjänä vakuutat itsesi YELvakuutuksella. Tee se kunnolla, niin kiität
itseäsi moneen kertaan jo paljon ennen
kuin jäät eläkkeelle. YEL-vakuutus kun
ratkaisee myös sen, minkä suuruinen
sosiaaliturvasi on.

MILLOIN?

KENELLE?

MIKSI YEL-VAKUUTUS?

Ota yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus, jos jokainen
seuraavista pätee kohdallasi:
•
Olet 18–67-vuotias.
•
Olet toiminut yrittäjänä vähintään 4 kuukautta.
•
Asut Suomessa.
•	Työpanoksesi arvo on vähintään 7 958,99 euroa
vuonna 2020.
•
Työskentelet yrityksessäsi.
Ota YEL-vakuutus riippumatta siitä, työskenteletkö
yrittäjänä pää- vai sivutoimisesti, oletko Suomen kansalainen vai et, tai oletko ottanut itsellesi vapaaehtoisen
eläkevakuutuksen.

Ota vakuutus viimeistään puolen vuoden kuluessa siitä,
kun aloitit työskentelysi yrittäjänä, tai mieluiten heti. Helpoiten otat vakuutuksen verkosta osoitteessa ilmarinen.fi.
Otit vakuutuksen milloin tahansa, vakuutusmaksut alkavat
juosta yrittäjyytesi alusta lähtien. Samasta hetkestä
alkaen YEL-vakuutus alkaa turvata elämääsi.

YEL-vakuutuksella rakennat eläketurvasi lisäksi koko
muunkin sosiaaliturvasi. Siksi vakuutuksen ottaminen on
lakisääteistä – eli pakollista.
Se, kuinka suuri sosiaaliturvasi on, riippuu siitä, kuinka
suuri työpanoksesi arvo on. Sosiaaliturvasi suuruus
riippuu toisin sanoen siitä, millaiseksi olet itse arvioinut
YEL-työtulosi.

ILMARINEN SUOSITTELEE
Aseta YEL-työtulo itsellesi sopivaksi. Toimi näin:
1.

Päätoiminen yrittäjä, aseta työtulosi vähintään 20 000–30 000 euroon. Näin saat itsellesi kohtuullisen
eläkkeen ja sosiaaliturvan.

2.

Sivutoiminen yrittäjä, aseta työtulosi vähintään 13 076 euroon. Silloin kartutat itsellesi turvaa työttömyyden varalta.

3.

Kun työpanoksesi arvo muuttuu, muuta työtuloasi. Helpoin ja nopein tapa on ilmoittaa muutoksesta
verkkopalvelussamme osoitteessa ilmarinen.fi. Pääset kirjautumaan palveluun verkkopankkitunnuksillasi.

KETTERÄSTI SINUN
Lähes 80 000 yrittäjää on uskonut vakuutuksensa hoitoomme. Vakuutettuja työntekijöitä meillä on yli 600 000
ja eläkettä maksamme lähes puolelle miljoonalle henkilölle. Yhteensä vastaamme lähes 1,2 miljoonaan henkilön
eläketurvasta.
Meiltä saat kaiken, mitä eläkeyhtiöltä toivot; yrittäjän ja työntekijän eläkevakuutukset eli YELin ja TyELin, apua
työkyvyn tukemiseksi, ammatillista kuntoutusta ja aikanaan eläkkeen – ilman eläkeslangia ja jäykistelyä, selvästi, mutkattomasti ja hyväntuulisesti.
YEL- ja TyEL-vakuutukset saat helposti verkkosivuiltamme osoitteesta ilmarinen.fi, tai soittamalla vakuutusmyyntiin numeroon 010 284 2385. Voit myös hankkia vakuutuksen kumppaniemme kautta. Ilmarisella on koko
Suomen kattava kumppaniverkosto, jolla on toimistoja ympäri maan. Ajantasaiset yhteystiedot kumppaneillemme löydät verkkosivuiltamme osoitteesta ilmarinen.fi.
Ilmarisen vakuutuksenottajat ja Ilmarisessa vakuutetut ovat myös Ilmarisen omistajia. Tervetuloa joukkoon!
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ARVIOI TYÖTULOSI SOPIVAKSI
Arvioi YEL-työtulosi euroissa. Sopiva työtulo on sellainen,
joka vastaa työsi todellista arvoa. Työtulo ei siis tarkoita
sitä palkkaa, jota maksat itsellesi.
Aloita työtulosi arviointi miettimällä,
1.
millaista palkkaa maksaisit sijaisellesi
2.
mikä on alasi korkein työehtosopimuspalkka
3.	mikä voisi olla korkein alaisellesi maksamasi
palkka.

Jos sinulla on useampi kuin yksi yritys, arvioi, millainen
työpanoksesi on niissä yhteensä. Tarvitset nimittäin vain
yhden YEL-vakuutuksen ja yhden YEL-työtulon.

TÄSTÄ TAULUKOSTA NÄET, MITEN YEL-TYÖTULO VAIKUTTAA ELÄMÄÄSI.

Tilanne

Tätä haetaan

YEL-työtulon
vaikutus

Kuka maksaa

Sairastut

Sairauspäiväraha

Päiväraha perustuu
työtuloosi

Kela

Saat lapsen

Vanhempainraha

Päiväraha perustuu
työtuloosi

Kela

Menetät työkykysi
sairauden takia

Ammatillinen kuntoutus ja/tai Korvaus perustuu työtuloosi
työkyvyttömyyseläke

Menetät työkykysi tai
menehdyt tapaturman
takia

Korvaus
tapaturmavakuutuksesta:
päiväraha, kuntoutus, perheeläke ym.

Korvaus perustuu summaan,
joka on saman suuruinen
kuin työtulosi

Vahinkovakuutusyhtiö

Menetät työsi

Peruspäiväraha

Päivärahan kerryttämiseksi
työtulosi on oltava vähintään
13 076 € v. 2020

Kela

Menetät työsi

Työmarkkinatuki

Tarveharkintainen tuki silloin,
kun et saa peruspäivärahaa

Kela

Menetät työsi

Ansiopäiväraha

Päivärahan kerryttämiseksi
työtulosi on oltava vähintään
13 076 € v. 2020

Yrittäjien työttömyyskassa
SYT

Vähennät työntekoa tai
haluat osan eläkkeestäsi

Osittainen varhennettu
vanhuuseläke

Eläke on 25 tai 50 prosenttia
eläkkeen alkamista
edeltävän vuoden loppuun

Työeläkevakuutusyhtiö

Ikäännyt

Vanhuuseläke tai työuraeläke Eläke perustuu työtuloosi
(tietyin edellytyksin)

Työeläkevakuutusyhtiö

Menehdyt

Perhe-eläke

Työeläkevakuutusyhtiö

Eläke perustuu työtuloosi
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Työeläkevakuutusyhtiö

1.2020

Huomaa myös, että työtulolla on ala- ja yläraja. Se
tarkoittaa, että vuonna 2020 työtulosi voi olla vähintään
7 958,99 euroa ja enintään 180 750,00 euroa.
Jos työtulon arvioiminen tuntuu hankalalta, ei hätää.
Saat siihen meiltä apua.

TYÖTULO VAIKUTTAA VAKUUTUSMAKSUUSI
YEL-työtulo ratkaisee YEL-vakuutusmaksusi määrän.
Maksu on työtulosta tietty prosentti. Prosentti on sama
kaikissa työeläkeyhtiöissä. Maksu on alle 53- ja vähintään
63-vuotiailla 24,1 prosenttia ja 53–62 vuotta täyttäneillä
25,6 prosenttia vuonna 2020.
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.
YEL-maksu vaihtelee jonkin verran. Siihen vaikuttaa
kaksi asiaa:
1. Ensikertalaisuus. Kun ryhdyt yrittäjäksi
ensimmäistä kertaa, saat aloittavan yrittäjän
alennuksen.
2. Verotus. Vähennät verotuksessa kaikki YEL-maksusi, jolloin verotuksesi kevenee.

ALOITTAVAN YRITTÄJÄN ALENNUS
Kun ryhdyt yrittäjäksi ensimmäistä kertaa 18–67-vuotiaana, saat YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen. Saat
alennuksen 4 vuoden ajan.

YHDESSÄ TAI USEAMMASSA ERÄSSÄ
Maksa YEL-maksut kalenterivuosittain niin monessa
erässä kuin haluat: 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 erässä.
Maksun eräpäivä on kuukauden 20. tai sitä seuraava
ensimmäinen arkipäivä.

MITÄ TULOREKISTERI TARKOITTAA
YRITTÄJÄLLE?
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka
otettiin käyttöön 1.1.2019. Yrittäjä ei ilmoita tulorekisteriin
eläkevakuutettua YEL-työtuloaan.
Tulorekisteriin ilmoitat sen sijaan työntekijöitäsi
koskevat palkkatiedot, vaikka palkkaisit työntekijän vain
tilapäisesti. Yhtiömuodostasi riippuu, teetkö ilmoituksia
myös mahdollisesti itsellesi maksamista palkoista tulorekisteriin.
Jos olet osakeyhtiössä yrityksen omistaja ja sinulle
maksetaan palkkaa, päivärahoja tai muita korvauksia, tai
jos saat luontaisetuja, tee niistä palkkailmoitus tulorekisteriin. Yritystuloista tulorekisteriin ilmoitetaan työkorvauksena sinulle tai yrityksellesi maksettu ennakonpidätyksen
alainen vastike työstäsi silloin, kun et kuulu verotuksessa
ennakkoperintärekisteriin.
Toiminimiyrittäjän yksityisnostot puolestaan käsitellään kirjanpidossa ja ilmoitetaan veroilmoituksella, eli et
ilmoita niitä tulorekisteriin.

VÄHENNÄ MAKSUT VEROTUKSESSA
YEL-maksun maksaja olet sinä tai yrityksesi. Vähennä
kaikki YEL-maksut joko henkilökohtaisesta tai yrityksesi
verotuksesta. Verotus pienentää YEL-maksuasi sitä
enemmän, mitä suurempi YEL-työtulosi on.

HELPOSTI VERKOSSA
Helpota arkeasi ja ota käyttöösi maksuton verkkopalvelumme. Kirjaudu verkkopalveluun verkkopankkitunnuksillasi osoitteessa ilmarinen.fi. Verkossa saat hoidettua kaikki tarvittavat asiat kuten muutat YEL-työtuloasi tai
eräkuukausiasi, ilmoitat muuttuneista osoitetiedoista ja tulostat tarvitsemasi todistukset. Verkossa voit tarvittaessa myös hakea maksuaikaa.
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