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Yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus
Tehdään viimeistään 6 kuukauden kuluessa
YEL:n alaisen toiminnan alkamisesta

Yrittäjä

Yrittäjän nimi täydellisenä

Henkilötunnus
Postinumero

Yrittäjän jakeluosoite

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Yrittäjän puhelinnumero

Kieli
suomi

Arvo tai ammatti
Yritys

Yrityksen nimi täydellisenä (kaupparekisterin mukaisena)
Yrityksen jakeluosoite

Yrittäjätoiminta

Yrittäjä on
liikkeen- tai ammatinharjoittaja

TyEL-vakuutuksen numero
omistajan
perheenjäsen

%

avoimen yhtiön
kommandiittiyhtiön
yhtiömies
vastuunalainen yhtiömies
Prosenttiosuus osakeyhtiön
osakkeiden äänimäärästä
Prosenttiosuus
osakeyhtiön osakkeiden

Muiden vastuunalaisten yhtiömiesten tai yhtiön
osakkaiden nimet ja henkilötunnukset

lukumäärästä

YEL:n alainen toiminta alkoi
pv
kk
v
Yrittäjätoiminta on
päätoimista

Työtunteja keskimäärin viikossa

%

Onko kyseessä yrittäjän
kanssa samassa taloudessa
asuva perheenjäsen?

äänimäärästä

%

%

on

ei

%

%

on

ei

Toimintakuukausia vuodessa

Yrittäjätoiminta on

ympärivuotista
osavuotista
Selvitys poikkeukselliseen työtuntien tai toimintakuukausien määrään

sivutoimista

Liikevaihto, euroa vuodessa (arvio)

Korkein alaisen palkka, euroa kuukaudessa

Työntekijämäärä yrittäjän lisäksi
Työtulo

Yrittäjän ilmoitus eläkkeen perusteena olevaksi nykyiseksi työtuloksi.
Työtulon määrä vaikuttaa eläketurvan lisäksi myös muuhun yrittäjän
sosiaaliturvaan. Lue lisää työtulosta 2. sivulta.

Työkyky

Yrittäjä
on työkykyinen
Vakuutusmaksu suoritetaan
1 eränä
Maksaja
yrittäjä

osakeyhtiön
osakas

Yrittäjän tehtävä yrityksessä

Sivutoimisen yrittäjän päätoimi

Vakuutusmaksu

Postitoimipaikka

Toimiala

Prosenttiosuus osakeyhtiön
osakkeiden lukumäärästä
Muut
yhtiömiehet
ja
osakkaat

Yritys- ja yhteisötunnus
Postinumero

Yrityksen puhelinnumero
Yrittäjän
asema

englanti

ruotsi

Puolison nimi

ei ole täysin työkykyinen

2 eränä

3 eränä

4 eränä

Työtulo (euroa vuodessa)

saa tai hakee työkyvyttömyyseläkettä tai vastaavaa korvausta
6 eränä

12 eränä

Toivotut eräkuukaudet
yritys

Lisätiedot

Valtuutus

Valtuutan (nimi ja henkilötunnus)

1155/12.2016

puhelinnumero
antamaan ja saamaan tietoja sekä toimeksiantoja YEL-vakuutukseeni liittyvistä asioista.
Allekirjoitus

Päiväys ja yrittäjän allekirjoitus

Myynnin
yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Yhteyshenkilön numero

Palkkionsaaja

Puhelinnumero

Palkkionsaajan numero

Hakemuksen vastaanottopäivä
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Postiosoite PL 2, 00098 VARMA

Vinkinantaja
Käyntiosoite ja kotipaikka
Salmisaarenranta 11, Helsinki

Piirin numero

If:n asiakasnumero

Puhelin 010 2440
Faksi 010 244 4752

Tulosta lomake

Y-tunnus 0533297-9
www.varma.fi

Tyhjennä lomake
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Kenelle YEL-vakuutus?

YEL-työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan perusta

Suomessa asuvan 18–67-vuotiaan yrittäjänä työskentelevän henkilön on otettava yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus yrittäjätoimintansa ajalle. YEL-vakuutus
tulee ottaa 6 kuukauden kuluessa YEL:n piiriin kuuluvan
toiminnan alkamisesta. Jos vakuutus otetaan myöhemmin,
vakuutusmaksuun lisätään laiminlyöntikorotus. Vakuutus
tulee voimaan YEL:n piiriin kuuluvan toiminnan alkamispäivästä lähtien.

YEL-työtulo kannattaa määritellä riittävän suureksi, koska
eläkettä laskettaessa otetaan huomioon kaikki YEL-työtulot.
Myös Kelan maksamat sairauspäiväraha, äitiys-, isyys-, ja
vanhempainraha, erityishoitoraha ja kuntoutusraha lasketaan YEL-työtulon perusteella. Työtulon määrä vaikuttaa
myös työttömyyspäivärahaoikeuteen.

Yrittäjänä pidetään esimerkiksi liikkeen- tai ammatinharjoittajaa samoin kuin henkilöä, joka harjoittaa yrittäjätoimintaa yksityisenä toiminimenä. Yrittäjäksi katsotaan
myös avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön
vastuunalainen yhtiömies.

Vakuutusmaksu on sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistaman maksuprosentin mukainen määrä
YEL-työtulosta.

Osakeyhtiössä johtavassa asemassa toimiva henkilö
katsotaan yrittäjäksi silloin, kun hän omistaa yksin yli 30
% tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 %
yhtiön osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta
äänimää-rästä. Perheenjäsenellä tässä tarkoitetaan
yrityksessä työskentelevän henkilön aviopuolisoa,
rekisteröidyn parisuhteen osapuolta ja avopuolisoa, jos
avopuolisot asuvat yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa sekä henkilöä, joka on yrittäjälle
suoraan sukua ylenevässä tai alenevassa polvessa ja
asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.
Poikkeuksia vakuuttamisvelvollisuudessa
YEL ei koske yrittäjää, jonka yrittäjätoiminta kestää alle
neljä kuukautta tai joka kuuluu saman toiminnan perusteella muun eläkelain piiriin. Työeläkelakien mukaisen
vanhuuseläkkeen rinnalla harjoitettavan yrittäjätoiminnan
vakuuttaminen on vapaaehtoista.

YEL-vakuutusmaksu ja sen joustaminen

Ensimmäistä kertaa yrittäjätoimintaansa aloittava yrittäjä
saa maksuihinsa 22 prosentin alennuksen 48 kuukauden
ajan. Alennuksen voi saada toiseenkin yrittäjätoimintajaksoon, jos alennukseen oikeuttavaa aikaa on jäljellä.
Vakuutusmaksujoustoa käyttämällä yrittäjä voi tietyin edellytyksin maksaa vakuutusmaksua enemmän tai vähemmän
kuin vahvistettu työtulo edellyttäisi. Vakuutusmaksu voi
näin paremmin seurata yrityksen taloudellista tilannetta.
Vakuutusmaksun muutos vaikuttaa vastaavasti yrittäjän
eläkkeen määrään, mutta ei Kelan etuuksiin eikä työttömyysturvaan. Joustosta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus sen
kalenterivuoden aikana, jonka vakuutusmaksua haluaa
joustaa.
Eräkuukausien valinnalla voi vaikuttaa maksettavaan määrään. Vakuutusmaksut ovat pienimmät, jos koko vuoden
maksu erääntyy tammikuussa.
YEL-vakuutusmaksut ovat verotuksessa täysin
vähennyskelpoisia.

Mikä on YEL-työtulo?

YEL-asiat vaivattomasti verkossa

YEL-työtulo on arvio yrittäjän työpanoksen arvosta, eikä
se ole sama kuin yrittäjän verotettava tulo tai yrityksen
tuottama voitto. Työtulon pitää vastata vähintään sellaista
palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän työtä tekemään palkattaisiin yhtä ammattitaitoinen henkilö. Työtulo
vahvistetaan yrittäjän toimintaolosuhteiden mukaan.
Yrittäjän työtulo ei yleensä voi alittaa hänen parhaiten
palkatun alaisensa palkkaa. Myös yrityksen liikevaihto
ja työntekijämäärä vaikuttavat työtulon määrään. Työtulo
määritellään vuositulona silloinkin, kun toiminta alkaa
keskellä vuotta. Vakuutusmaksu peritään vakuutuksen
voimassaoloajalta.

Varman asiointipalvelussa osoitteessa www.varma.fi
voit hoitaa helposti YEL-asiasi. Palvelu on maksuton
ja se on käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Jos yrittäjällä on useampia yrityksiä, työtulo ilmoitetaan
yhteisarviona.
Työskentelyssä tai yrittäjätoiminnassa tapahtuneista muutoksista kannattaa ilmoittaa heti, koska työtuloa ei voida
muuttaa takautuvasti.

Tarvitsetko lisätietoja?
Palvelemme sinua YEL-vakuuttamiseen liittyvissä asioissa
numerossa 010 192 094 tai sähköpostitse yel@varma.
fi. Lisätietoja eläketurvasta saat numerosta 010 192 068
tai sähköpostitse neuvontapalvelut@varma.fi. Käy myös
tutustumassa verkkopalveluumme osoitteessa www.varma.
fi. Palvelusta löydät paljon tietoa työeläkevakuuttamisesta
ja eläketurvasta. Kirjautumalla palveluun hoidat YEL-asiasi
joustavasti, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
Hakemuslomakkeen voit postittaa Varmaan ilman postimaksua osoitteella:
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Tunnus 5010413
PL 2
00003 VASTAUSLÄHETYS

