Mikä ihmeen

YEL?

5 kysymystä ja vastausta
yrittäjän työeläkevakuutuksesta.*

*Eli kaikki mitä olet aina halunnut tietää yrittäjän työeläkevakuutuksesta

MIKÄ ON YEL?

Lakisääteinen pakko vai jotain parempaa?
Sitä se on, sekä että. Sinun parhaaksesi! Lakisääteinen työeläkevakuutus
(YEL) on yrittäjän tärkein vakuutus ja eläke- ja sosiaaliturvasi perusta. Meillä
Elossa vakuutusturvasi on pääasia, jotta voisit keskittyä siihen, mistä nautit ja
minkä parhaiten osaat. Niin mekin teemme!

”Yelit, tyelit ja mitä näitä nyt on –
pitääkö termit osata?”
Ei huolta, sitä varten on Elo – ja kirjanpitäjäsi. Soita tai lähetä viestiä – olemme todistetusti supernopeita vastaamaan.

Paljonko on tarpeeksi?
• Määrittelemällä työtulosi oikealle tasolle, annat samalla arvoa
tekemällesi työlle. Työtulo kannattaa arvioida oikein, koska se
vaikuttaa suoraan myös sosiaaliturvasi suuruuteen.
• Kokeile laskuria osoitteessa: elo.fi/yel-laskuri
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MILLOIN YEL ON
AJANKOHTAINEN?
Se riippuu sinusta. Ja vuodesta.
Ja parista laskutoimituksesta.
Olet YEL-v
elvollinen
, kun :
• Työtulon
määrä vuo
dess
8 261,71
€ eli noin 6 a on:
90 €/ kk
(vuonna 2
022).
• Olet 18–
68 v. ja toim
it yrittäjänä
Suomessa
.
• Työsken
telet omas
sa yritykse
• Yrittäjyyt
ssäsi.
esi vähimm
äiskesto o
n 4 kk.

Huom!
Nämä pätevät myös silloin, kun olet
kevytyrittäjä tai sivutoiminen yrittäjä.
Ota YEL 6 kk kuluessa siitä, kun
YEL-velvollisuuden kohdat ovat
täyttyneet!
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MITÄ YELILLÄ SAA?
Turvaa kaikissa elämäntilanteissa

Ennen eläkepäiviä ovat ne työpäivät – ja yrittäjän arki. Tulevat ne eläkepäivätkin
sieltä – mutta ensin paiskitaan töitä ja eletään täyttä elämää, iloineen ja
suruineen. Riittävällä vakuutusturvalla tulevaan voi varautua.

Silloinkin kun eläkevuodet
ovat vasta edessä
YEL vaikuttaa laajasti paitsi vanhuuseläkkeeseen, myös sosiaaliturvaasi.
Työtulon perusteella maksetaan:
• äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa,
• sairauspäivä- ja kuntoutusrahaa,
• tapaturmavakuutus,
• työttömyyspäivärahaa sekä
• työkyvyttömyys- ja perhe-eläkettä.
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Et ole yksin - pysymme
matkassasi kaikki
työvuodet ja niiden
jälkeenkin.

YEL – LÄSNÄ YRITTÄJÄN ARJESSA
Työt, perhe ja normiarki. Mitä jos jotain sattuu?
Yrittäjäkin voi sairastua
Kelan sairauspäivärahan määrän perusteena käytetään vuosituloa.
Vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet
etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Yrittäjänä vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL-työtuloasi. YEL-vakuutettuna
sairauspäivärahan omavastuuaika on vain sairastumispäivä (ilman
vakuutusta sairastumispäivä + 9 arkipäivää).

Tapaturman varalta
Yrittäjän tapaturmavakuutuksen saaminen edellyttää YEL-vakuutuksen
voimassaoloa. YEL-työtulosi vaikuttaa myös työtapaturmasta johtuviin
ansionmenetyskorvauksiin ja eläkkeisiin.

Jos joudut työttömäksi
Yrittäjänä sinulla voi olla mahdollisuus Kelan
peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä
ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

Jos laskeske
let,
mitä sijoitta
malla ja
säästämällä
saa,
huomaathan
että
työeläke on
elinikäinen
eläke!

Yrittäjäperhe – tai tuleva sellainen
Kelan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä osittaisen
vanhempainrahan määrän perusteena käytetään vuosituloa. Yrittäjänä
vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL-työtuloasi.

Kun on aika eläkkeen tai kuntoutuksen
YEL-työtulo ei vaikuta pelkästään vanhuuseläkkeeseen vaan siihen
perustuvat myös muut työeläkelakien mukaiset eläkkeet ja etuudet,
joihin voit olla oikeutettu jo ennen vanhuuseläkeikää.

Lue lisää: elo.fi/yrittaja
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MITÄ YEL MAKSAA?
Se selviää laskurista!*
*Ja jos ei selviä, me autamme – soita meille!

YEL-vakuutusmaksusi suuruus riippuu työtulostasi. Elon verkkosivujen
laskurista näet arvion tulevan työeläkkeesi määrästä ja vakuutusmaksujen
suuruudesta.
Näin määrität työtulosi:
• Työtulon tulisi olla yhtä suuri kuin palkka, jonka maksaisit
työtäsi hoitavalle työntekijälle.
• Työtulo kannattaa arvioida oikealle tasolle, koska se
vaikuttaa suoraan sosiaaliturvasi suuruuteen.
• Jos olet yrittäjä useammassa yrityksessä, tarvitset vain yhden
YEL-vakuutuksen (työtulosi määräksi otetaan tällöin kokonaistyötulo).
Kokeile laskuria: elo.fi/yel-laskuri

Hyvä tietää maksuista:
• Kun aloitat yritystoiminnan ensimmäistä kertaa, saat 22 % alennuksen
vakuutusmaksuista ensimmäisen 48 kk ajan.
• Maksut voi maksaa myös erissä: 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 kertaa vuodessa.
• YEL-maksut ovat verovähennyskelpoisia.
• Työtulosi määrää voi muuttaa vaikka kesken vuoden työpanoksesi mukaan.
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5
MIKSI ELO?

Asiakkaamme ovat sitä mieltä, että
meiltä saa huippupalvelua!
Yrittäjä, olet meille ykkönen. Siksi noin 40 % tämän maan yrittäjistä on
valinnut työeläkeyhtiökseen Elon. He kokevat saavansa meiltä huippupalvelua: vastaamme puheluihin nopeasti ja hoidamme asiat kerralla
maaliin, ripeästi ja ammattitaidolla - myös verkossa.
On yrityksesi sitten pieni tai iso, kasvava tai nykyiselläänkin juuri sopiva,
pidämme taloudellisesta turvastasi huolta, nyt ja tulevaisuudessa.

”Pitääkö kaikki
osata itse?”
Ei tarvitse, sitä varten olemme me - ja
osaavat kumppanit.
Tiesithän, että voit valtuuttaa tilitoimistosi hoitamaan kaikki työeläkevakuutusasiasi?
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YRITTÄJÄ,
ROHKEASTI
KOHTI TULEVAA!
Me autamme kaikissa työeläkevakuutusasioissa.
Olemme täällä sinua varten:

Asiakaspalvelu
020 694 730 (arkisin 8-17)
Vakuutusmyynti
020 703 5515 (ma-pe 8-15)
www.elo.fi/yel

