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SUUNNITTELETKO PERHEEN PERUSTAMISTA?
Moni perheen perustamista suunnitteleva yrittäjä miettii toimeentuloaan
vanhempainvapaan aikana. Kysymyksiä voi herätä niin yrityksen toiminnan
jatkuvuuden turvaamisesta, kuin etuuksista, joita sinun yrittäjänä on mahdollista
vanhempainvapaan aikana saada. Hyvän suunnittelun avulla voit jäädä rauhallisin
mielin vanhempainvapaalle. Olemme koonneet tähän esitteeseen vinkkejä,
joiden avulla pystyt varautumaan paremmin tulevaan vanhempainvapaaseen.

YEL-TYÖTULON VAIKUTUS
VANHEMPAINRAHAAN
• Kun olet jäämässä vanhempainvapaalle,

Kelalta haetaan vanhempainpäivärahaa.
• Vanhempainpäiväraha määräytyy vuositulon

perusteella, joka lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta.
• Määrä perustuu yrittäjällä YEL-vakuutuksen

vahvistettuun työtuloon.
• Tarkastelujakso lasketaan 12 kalenteri-

kuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää
päivärahaoikeuden alkamista edeltävää
kalenterikuukautta.
Esimerkiksi:
• Oikeus vanhempainpäivärahaan

alkaa 15.6.2020.
• Tarkastelujakso on tällöin

1.5.2019–30.4.2020.
• Jos YEL-työtulo on muuttunut tarkasteltavan

12 kuukauden aikana, huomioidaan
keskimääräinen työtulo. •
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• YEL-työtulo vaikuttaa

kertyneeseen eläkkeeseen ja YEL-vakuutusmaksun määrään, sekä
etuuksiin kuten, vanhempainpäivärahaan, sairauspäivärahaan, työkyvyttömyyseläkkeeseen,
työttömyysturvaan, sekä
perhe-eläkkeeseen. Kokeile YEL-laskurilla, miten
YEL-työtulosi vaikuttaa yrittäjän sosiaaliturvaan. •
SIIRRY YEL-LASKURIIN
www.elo.fi/yrittaja/
yel-laskuri

MYÖS NÄMÄ ASIAT ON HYVÄ
HUOMIOIDA ETUKÄTEEN
• Etuudet kannattaa selvittää jo hyvissä ajoin

ennen vanhempainvapaalle jäämistä.
• Vanhempainpäiväraha määräytyy vuositulon

perusteella, joka pohjautuu yrittäjillä vahvistettuun YEL-työtuloon.
• On tärkeää suunnitella, miten liiketoiminta

jatkuu vanhempainvapaan aikana:
• Pohdi, aiotko työskennellä vanhempain-

vapaan aikana.
• Pyöriikö yrityksesi nykyisten työntekijöiden

voimin tai tarvitsetko uusia työntekijöitä?
• Huolehdi, että yrityksen taloudelliset resurssit

riittävät toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi.
Tarvitaanko esimerkiksi rahoitusta tai lainaa?
• On myös mahdollista, että liiketoimintaa

pienennetään tai se keskeytetään
vanhempainvapaan ajaksi.

• Äitiysvapaalle voi jää-

dä 30–50 arkipäivää
ennen laskettua aikaa
ja äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä.
Isyysvapaalta maksetaan isyysrahaa enintään 54 arkipäivältä,
josta isä voi olla kotona samanaikaisesti
äidin kanssa 18 arkipäivää.
• Jos et työskentele

perhevapaan aikana,
YEL-vakuutuksesi voidaan päättää. Muistathan kuitenkin hakea uutta vakuutusta
palatessasi työhön.

• Suunnittele kumppanisi kanssa oletteko

jäämässä vanhempainvapaalle samaan aikaan. •

VINKIT YRITTÄJÄN
VANHEMPAINVAPAALLE

03

AIOTKO TYÖSKENNELLÄ
VANHEMPAINVAPAAN AIKANA?
• On mahdollista, että yrittäjä työskentelee ainakin osa-aikaisesti

vanhempainvapaan aikana.
• Jos työskentely jatkuu sen suuruisena, että YEL-työtulon alaraja

ylittyy, YEL-vakuutus tulee pitää voimassa. YEL-työtulosi tarkastaminen työpanostasi vastaavaksi voi olla kuitenkin paikallaan.
• Jos työskentelet vähemmän tai et lainkaan, YEL-vakuutuksen

voi päättää vanhempainvapaan ajaksi. •

KUN PALAAT VANHEMPAINVAPAALTA
• Vanhempainvapaalta töihin

palaaminen voi jännittää ja
työarjen sovittaminen päivähoidon ja pienen lapsen
tarpeiden kanssa voi olla
haastavaa. Toisaalta vanhempainvapaan aikana on voinut
herätä paljon uusia ajatuksia
ja töihin palataan inspiroituneena ja innostuneena.
• Jos olet päättänyt vanhem-

painvapaan aikana YEL-vakuutuksesi, muistathan hakea uutta vakuutusta, kun
palaat töihin.
• Jos YEL-vakuutuksesi on ollut

voimassa vanhempainvapaan
aikana, on hyvä tarkistuttaa
YEL-työtulo työpanosta vastaavalle tasolle. •
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MUISTILISTA
• Aloita vanhempainvapaan suunnitteleminen hyvissä ajoin
• Pohdi miten liiketoiminta jatkuu vanhempainvapaan aikana
• Huolehdi, että YEL-vakuutuksesi ja työtulo ovat ajan tasalla
• Tarkista Kelalta ajankohtaiset tiedot etuuksiin liittyen

LINKIT
Kaipaatko lisätietoa vanhempainvapaasta?
Katso lisää Elon sivuilta:
• YEL-vakuuttaminen 2020

https://www.elo.fi/yrittaja/tietoa-yel-vakuutuksesta/yel-2020
• Kelan päivärahojen määräytyminen muuttuu

– tunnetko nämä yrittäjä-äideille tärkeät faktat?
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kelan-paivarahojen-maaraytyminen-muuttuu-tunnetko-nama-yrittaja-aideille-tarkeat-faktat?publisherId=10482080&releaseId=69870649&fbclid=IwAR1y0rUjvN09EJVWUfWjaCRU4y1frYIfE8Z25B78FSmFl-b7kxJWlIbpegM
• Näin YEL-vakuutus vaikuttaa vanhempainpäivärahaasi

ja turvaa perheesi tulevaisuuden
https://elomedia.elo.fi/artikkelit/nain-yel-vakuutus-vaikuttaa-vanhempainpaiva-rahaasi-ja-turvaa-perheesi-tulevaisuuden
Kokeile laskurilla, miten YEL-työtulo vaikuttaa
sosiaaliturvaasi ja vakuutusmaksuusi
• https://www.elo.fi/yrittaja/yel-laskuri

Lue muiden yrittäjien kokemuksia vanhempainvapaasta
• Isyysvapaata suunnitteleva yrittäjä:

”Isyys opettaa uudenlaista rakkautta”
https://elomedia.elo.fi/artikkelit/isyysvapaata-suunnitteleva-yrittaja-isyys-opettaa-uudenlaista-rakkautta

VINKIT YRITTÄJÄN
VANHEMPAINVAPAALLE

05

Autamme sinua
YEL-vakuutukseen
liittyvissä asioissa
verkossa ja puhelimitse.
Tervetuloa www.elo.fi
Soita meille TyEL- ja
YEL-vakuutusasioissa
puhelin 020 694 730
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