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Kevytyrittäjän
YEL-opas

5 kysymystä ja vastausta 
kevytyrittäjän eläkevakuutuksesta
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Mikä on YEL?

Lakisääteinen pakko vai jotain enemmän?

Mikä työtulo?

Sitä se on, sekä että. Yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus 
(YEL) kerryttää eläkettä kevytyrittäjänä tekemästäsi työstä 
sekä vaikuttaa sosiaaliturvaasi – myös silloin, kun työskentelet 
palkkatyön ohella. Eezyn kautta vakuutusturvasi hoituu 
näppärästi ja voit keskittyä siihen, mistä nautit ja minkä 
parhaiten osaat.

”Yelit, tyelit ja mitä näitä nyt on – pitääkö termit osata?” 
Ei huolta, sitä varten on Eezy ja Elo. Soita tai lähetä viestiä – 
neuvontamme on olemassa sinua ja kysymyksiäsi varten.

Työtulo tarkoittaa työpanoksesi rahallista arvoa. Kevytyrittäjän 
kohdalla työtulon tulee vastata noin bruttopalkkaa. Jos brutto-
palkka vaihtelee kuukausittain, mutta ylittää keskimäärin 
672 € / kk (8 063,57 € / vuosi) on YEL-vakuutus otettava, myös 
sivutoimisen kevytyrittäjän. Työtulo määritellään aina vuosi-
tasoisena (12 kk), ja maksun määrää voi muuttaa kesken vuoden 
ilmoitusajasta eteenpäin.
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Milloin YEL on 
ajankohtainen?2

Se riippuu sinusta. Ja vuodesta. 
Ja parista laskutoimituksesta.

Olet YEL-velvollinen, kun:
• Työtulon määrä vuositasolla (12 kk) on 8 063,57 € 
   eli 672 € / kk (vuonna 2021).
• Olet 18–68 v. ja toimit kevytyrittäjänä Suomessa.
• Kevytyrittäjyytesi vähimmäiskesto on 4 kk.

Huom! 
Ota YEL 6 kk:n 

kuluessa siitä, kun 
YEL-velvollisuuden 

kohdat ovat 
täyttyneet!
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Mitä YELillä saa?

Turvaa eri elämäntilanteissa.

Silloinkin, kun eläkevuodet 
ovat vasta edessä.
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Ennen eläkepäiviä ovat ne työpäivät – ja kevytyrittäjän arki. 
Tulevat ne eläkepäivätkin sieltä – mutta ensin paiskitaan 
töitä ja eletään täyttä elämää. Riittävällä vakuutusturvalla 
tulevaan voi varautua.

YEL vaikuttaa laajasti paitsi vanhuuseläkkeeseen, 
myös sosiaaliturvaasi.

Työtulon perusteella maksetaan:

• äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa
• sairauspäivä- ja kuntoutusrahaa
• työttömyyskorvausta
• työkyvyttömyys- ja perhe-eläkettä
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YEL - läsnä kevytyrittäjän arjessa
Työt, perhe ja normiarki. Mitä jos jotain sattuu?

Kevytyrittäjäkin voi sairastua

Jos joudut työttömäksi

Perheenlisäystä odotellessa

Kelan sairauspäivärahan määrän perusteena käytetään vuosituloa. 
Vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet 
etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Jos olet 
YEL-vakuutusvelvollinen kevytyrittäjä, vuositulon laskennan pohjana 
käytetään YEL-työtuloasi. Jos olet palkkatyössä kevytrittäjätoimintasi 
ohella, huomioidaan vuositulossa sekä palkkatulo että YEL-työtulo. 
YEL-vakuutettuna sairauspäivärahan omavastuuaika on vain sairastumis-
päivä (ilman vakuutusta sairastumispäivä + 9 arkipäivää).

YEL-vakuutettuna kevytyrittäjänä sinulla voi 
olla mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai 
työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen 
työttömyyspäivärahaan, kun työtulosi on 
vähintään 13 247 € (2021). Jos YEL-työtulosi 
jää tätä pienemmäksi, voit kuitenkin hakea 
Kelasta työmarkkinatukea.

Kelan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä osittaisen 
vanhempainrahan määrän perusteena käytetään vuosituloa. 
YEL-vakuutettuna kevytyrittäjänä vuositulon laskennan pohjana 
käytetään YEL-työtuloasi. Jos olet palkkatyössä yrittäjätoimintasi 
ohella, huomioidaan vuositulossa sekä palkkatulo että YEL-työtulo.

Huom! 
Saatat laskeskella, 
mitä sijoittamalla ja 

säästämällä saavutat. 
Silloin kannattaa 

huomata, että työeläke 
on elinikäinen

eläke! 
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Se selviää Elon laskurista!*
*Ja jos ei selviä, me autamme - soita meille!
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YEL-vakuutusmaksusi perustuu työtuloosi. Elon verkkosivujen laskurista 
näet arvion tulevan työeläkkeesi määrästä ja vakuutusmaksujen 
suuruudesta.

Hyvä tietää maksuista:

• Kun aloitat yritystoiminnan ensimmäistä kertaa, 
   saat 22 % alennuksen vakuutusmaksuista 
   ensimmäisen 48 kk ajan. Ota alennuksesta 
   kaikki irti ja varmista, että työtulosi on 
   kohdallaan toimintasi alusta saakka.
• YEL-maksut ovat verovähennyskelpoisia.
• Työtulosi määrää voi muuttaa vaikka 
   kesken vuoden työpanoksesi mukaan.

Kokeile 
laskuria: elo.fi/yel-laskuri

Näin määrität työtulosi:

Mitä YEL 
maksaa?

Huom! Pitämällä 
YEL-työtulon ajan 
tasalla varmistat, 

että YEL-vakuutus turvaa 
selustasi myös työuran 
aikana. Työtulo voi olla 
minimissään 8063,57 € 

ja maksimissaan 
183 125 €.

Työtulo tarkoittaa työpanoksesi rahallista arvoa. Kevytyrittäjän 
kohdalla työtulon tulee vastata noin bruttopalkkaa. Jos brutto-
palkka vaihtelee kuukausittain, mutta ylittää keskimäärin 
672 € / kk (8 063,57 € / vuosi) on YEL-vakuutus otettava, myös 
sivutoimisen kevytyrittäjän. Työtulo määritellään aina vuosi-
tasoisena (12 kk), ja maksun määrää voi muuttaa kesken vuoden 
ilmoitusajasta eteenpäin.

https://www.elo.fi/yel-laskuri
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Suurin osa suomalaisista yrittäjistä on valinnut 
työeläkekumppanimme Elon!

5 Miksi YEL 
Eezyn kautta?

Hoidat YEL-vakuuttamisen kätevästi Eezyn kautta. 40 % Suomen 
yrittäjistä on valinnut työeläkeyhtiökseen Elon. He kokevat saavansa 
huippupalvelua: puheluihin vastataan nopeasti ja asiat hoidetaan 
kerralla maaliin, ripeästi ja ammattitaidolla. 

Lue lisää kuinka YEL-vakuutus hoituu kätevästi Eezyn kautta Elosta.

“Pitääkö kaikki osata itse?”
Ei tarvitse, sitä varten olemme me - ja osaava kumppanimme.
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https://kevytyrittajat.eezy.fi/kevytyrittajyys/kevytyrittajan-vakuutukset/yel-vakuutus/
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Luota unelmiisi ja onnistu 
Eezy-kevytyrittäjänä.

Kevytyrittäjän neuvonta
09 4247 5630 (arkisin klo 8-17)

info.kevytyrittajat@eezy.fi
kevytyrittajat.eezy.fi

Elon asiakaspalvelu
020 694 730 (arkisin klo 8-16.30)

www.elo.fi/yel

Tämä opas on laadittu yhteistyössä 
työeläkevakuutuskumppanimme Elon kanssa.


