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2. VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS JA SEN SOVELTAMINEN
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Yrittäjän eläkevakuutus YEL

YEL:n mukaan vakuutetaan yrittäjä

• Yrittäjätoiminta on jatkunut vähintään 4 kuukautta 

o poikkeuksena kausiluontoinen yritystoiminta

• Vuosiansio on vähintään 7 645,25 euroa vuodessa (v. 2017)

o Vakuutuksen enimmäismäärä on 173 625,00 euroa vuodessa

• Kaikkien vakuuttamisen ehdot täyttävien yrittäjien on otettava eläkevakuutus

o Koskee myös yritystoimintaa, jota harjoitetaan muun eläkkeen, kuin vanhuuseläkkeen rinnalla 

• Yrittäjä voi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen ajassa eteenpäin

22.2.2017 Presentation name | Author 3



22.2.2017 TyEL ja YEL – tässä ja nyt!

Yrittäjän YEL-vakuuttamisen ikärajat 

• Alaikäraja on 18 vuotta

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18-vuotispäivää 
seuraavan kuukauden alusta alkaen

• Yläikärajat:

• 68 vuotta 1957 ja sitä aiemmin syntyneillä 

• 69 vuotta 1958–1961 syntyneillä

• 70 vuotta 1962 ja sen jälkeen syntyneillä

Vakuuttamisvelvollisuus päättyy 
yläikärajan täyttämiskuukauden loppuun

4
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Miten yrittäjä hyötyy YEL-vakuutuksesta?

Yrittäjän eläkevakuutus turvaa yrittäjän toimentulon  
eläkeaikana

• Vanhuuseläke

• Työkyvyttömyyseläke

• Työeläkekuntoutus

• Perhe-eläke

• Osittainen varhennettu vanhuuseläke

• Työuraeläke

YEL vaikuttaa myös yrittäjän muuhun sosiaaliturvaan

• KELA:n etuudet ja työttömyysturva
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TEKEE ANSIOTYÖTÄ OLEMATTA TYÖSUHTEESSA

• Ilman sopimusta

• Omaan lukuun

• Korvausta vastaan

• Ilman johtoa ja valvontaa

• Korvaus työn mukaan

• Pääoma riskille alttiiksi

• Yrittäjän voiton ja tappion riski

• Voi itse valita työaikansa ja  -paikkansa

• Omat raaka-aineet ja työvälineet

• Itsenäinen toiminta

TEKEE TYÖTÄ TYÖSUHTEESSA

• Sopimuksen perusteella

• Toiselle

• Korvausta vastaan

• Toisen johdon ja valvonnan alaisena

• Palkka työnteosta

• Ei pääomapanosta, työvoima työnantajan käyttöön

• Ei yrittäjän voittoa ja tappion riskiä

• Työaika ja -paikka määrätty

• Työnantajan raaka-aineet ja työvälineet

• Sidottua ja tarkoin määrättyä toimintaa 

YRITTÄJÄ (YEL) TYÖNTEKIJÄ (TyEL)



Eläkkeen karttuminen yrittäjätoiminnan aikana 1.1.2017 
alkaen
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1,5 %/v 1,7 %/v 1,5 %/v

53 - 63  
vuotta

63 - 68/69/70 
vuotta18 vuotta

Eläkkeen rinnalla vakuutetusta 
yritystoiminnasta karttuu eläkettä 1,5 %/v 

Vakuuttamisvelvollisuus

Lykkäyskorotus  0,4%/kk ajalta jolla 
työskentely ylittää oman alimman 

vanhuuseläkeiänSiirtymäsääntö voimassa 31.12.2025 saakka



Palkattomat jaksot ja työeläkkeen karttuminen

Palkattomilta ajoilta karttuu eläkettä etuuden 
perusteena olevasta YEL-työtulosta seuraavasti: 

• äitiyspäiväraha ja vanhempainraha 117% 

• työttömyyspäiväraha 75 % 

• sairasvakuutus- ja muut päivärahat 65 %

• vuorotteluvapaa 55 %

Opiskelun ja hoitovapaan ajalta pohjana 727,29 €/kk 
(vuoden 2017 taso). Ei eläketapahtuma-vuodelta, 
paitsi vanhuuseläkkeessä.
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Karttuma on 1,5 % /v



3. Yhtiömuodot
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YEL:n soveltaminen – Yksityinen toiminimi

YEL:n mukaan vakuutetaan 

• Yrittäjä itse 

• Palkatta yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet 

o puolisolle ei voi maksaa palkkaa, kun kyseessä on ammatin-
tai liikkeenharjoittaja sekä toiminimi – verottajan sääntö

• Lapsen palkallinen työ vakuutetaan TyEL:n mukaan
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YEL:n soveltaminen –
Kommandiittiyhtiö
YEL:n mukaan vakuutetaan 

o Vastuunalainen yhtiömies, joka työskentelee 
yrityksessä

o Äänettömän yhtiömiehen palkallinen työ 
vakuutetaan TyEL:n mukaan

o Pelkkää pääomatuloa nostava tai palkatonta työtä 
tekevä äänetön yhtiömies jää eläketurvan 
ulkopuolelle

Yhtiömiehen perheenjäsenen 

o Palkallinen työ vakuutetaan TyEL:n mukaan

o Palkattoman työn tekijä jää eläketurvan ulkopuolelle
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YEL:n soveltaminen - Avoin yhtiö

• Kaikki toimintaan osallistuvat yhtiömiehet 
vakuutetaan YEL:n mukaan

• YEL:n mukaan vaaditaan myös työpanos 
yrityksen toimintaan, pelkkä omistaminen ja 
osakkuus ei riitä 
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YEL:n soveltaminen – Osakeyhtiö
• Osakeyhtiössä YEL:n mukaan vakuutetaan 

henkilö, joka

o omistaa yksin yli 30 % osakkeista tai niiden 
mukanaan tuomasta äänimäärästä tai;

o omistaa yhdessä perheenjäsenten kanssa yli 50 % 
osakkeista tai niiden mukanaan tuomasta 
äänimäärästä

o Lisäksi edellytetään johtavaa asemaa

o Sovelletaan myös välilliseen omistamiseen

• YEL:n piiriin kuuluminen edellyttää, että itse 
omistaa vähintään yhden osakkeen
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Yhteenveto yhtiömiesten eläkevakuuttamisesta

AVOIN YHTIÖ

• vastuunalaiset • äänettömät, jos saavat palkkaa

KOMMANDIITTIYHTIÖ

• johtava asema ja omistus yksin yli 30 % 
osakkeista tai niiden mukanaan tuomasta 
äänimäärästä
• johtava asema ja omistus yhdessä 
perheenjäsenten kanssa yli 50 % osakkeista
tai niiden mukanaan tuomasta äänimääristä

• ei johtava asema tai omistus yksin 
korkeintaan 30 % osakkeista tai niiden 
mukanaan tuomasta äänimäärästä 
• ei johtava asema tai omistus yhdessä 
perheenjäsenten kanssa korkeintaan 50 % 
osakkeista tai niiden mukanaan tuomasta 
äänimäärästä

• kaikki yhtiömiehet

OSAKEYHTIÖ

TyELYEL



Perheenjäsen YEL:n mukaan

Elää yrittäjän kanssa samassa taloudessa

• On yrittäjälle tai tämän aviopuolisolle sukua suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa

• On yrittäjän ottolapsi tai tämän aviopuoliso

• Myös avopuoliso on perheenjäsen, vaikka avoparilla ei olisi yhteistä lasta

• Sisarukset eivät ole toistensa perheenjäseniä, vaikka asuvat yhteistaloudessa
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Johtava asema

• Hallituksen varsinainen jäsen

• Toimitusjohtaja

• Muu johtavassa asemassa toimiva

• Nimenkirjoitusoikeuden omaava (prokura)

• Pienet perheyritykset

o Yleensä kaikki omistajat katsotaan johtavassa 
asemassa toimiviksi

• Oikeus tehdä sitoumuksia yhtiön puolesta



Välillinen omistus

• Johtavassa asemassa oleva henkilö kuuluu 
YEL:n piiriin myös silloin kun hänellä on 
määräämisvalta yksin tai yhdessä 
perheenjäsenensä kanssa yhtiössä (B), 
jolla puolestaan on määräämisvalta 
yhtiössä (A), jossa hän työskentelee 
johtavassa asemassa. 
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Yrjö Yrittäjä omistaa Yhtiö B:n osakkeet. 
Yhtiö B ei harjoita toimintaa. 

Yhtiö B omistaa Yhtiö A:n osakkeet, jonka 
toimitusjohtaja Yrjö Yrittäjä on. 

Yrjö Yrittäjä kuuluu YEL:n piiriin 
toiminnastaan Yhtiö A:ssa. 

Yhtiö B Oy

Yhtiö A Oy



Välillinen omistus 

22.2.2017 Presentation name | Author 18

X vakuutetaan YEL:n mukaan
Yli 30 %, mutta alle 50 %:n omistusosuudella tulee YEL:n soveltamisalan piiriin vain, jos omistaa osakkeet yksin. 
Väliyhtiötilanteissa tämä yksin omistamisen vaatimus täyttyy, jos henkilö omistaa väliyhtiön osakkeista yli 50 % yksin.

X työskentelee B Oy:ssä
johtavassa asemassa

A Oy omistaa yli 30 % 
B Oy:n osakkeista

X omistaa yksin yli 
50 % tai vastaavan 
määräämisvallan A Oy:stä

Yritys B Oy Yritys A Oy

Henkilö X



4. VAKUUTUKSEN ALKAMINEN
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YEL-vakuutuksen ottaminen 1/2

• YEL-vakuutus tulee ottaa 6 kuukauden kuluessa lain piiriin kuuluvan yrittäjätoiminnan 
alkamisesta

• Vakuutus voidaan tehdä takautuvasti kuluvalle ja kolmelle sitä edeltävälle vuodelle

• Jos vakuutus otetaan myöhässä, peritään ETK:n ohjeiden mukaisesti korotettu 
vakuutusmaksu

• Sähköinen vakuutushakemus löytyy Elon kotisivuilta (asiakkaan hakemus) ja sähköiseltä 
työpöydältä
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YEL-vakuutuksen ottaminen 2/2

• Yrittäjä, jos työskentelee yrityksessä

• 18 – 68,69,70-vuotias
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Yrittäjän YEL-maksu
- 1–12 krt/v
- vahvistetun työtulon perusteella

6 kk:n sisällä yritystoiminnan alusta:
- YEL-vakuutushakemus
- verkkopalvelusopimus 

Tiedot Arek-
ansaintarekisteriin

Yrittäjä Elo Eläketurvakeskus ETK

• Yritystoiminta jatkunut vähintään 4 kk

• Työtulo vähintään 7 645,25 €/v
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YEL-työtulon vahvistaminen

• Työtulo vahvistetaan vakuutuksen alkaessa 

• Asiakkaalle annetaan päätös, johon hänellä 
on mahdollisuus hakea muutosta

• Muutosta tulee hakea 30 (+7 postinkantopäivää) 

päivän kuluessa päätöksen antamisesta

• Vahvistettuun työtuloon ei voi tehdä 
muutoksia takautuvasti



YEL-työtulon määrittely

Työtulon määrän tulee vastata yrittäjän työpanosta yrityksessä

• Määrän tulee vastata sellaista palkkaa, joka maksettaisiin yrittäjän tilalle palkattavalle yhtä 
ammattitaitoiselle työntekijälle

• Työtulo ei siis välttämättä vastaa yrittäjän verotettavaa tuloa

Työtulon tasoa määriteltäessä apuna voi käyttää ETK:n Yrittäjän työtulo –opasta,  joka löytyy 
Eläketurvakeskuksen sivuilta  www.etk.fi

• Muita vinkkejä: sijaisen palkka, korkein alaisen palkka, toiminnan laajuus, liikevaihto, verotustiedot

Työtulo määritellään vuositasoisena myös silloin, kun vakuutus on voimassa vain osan vuotta

• Vakuutusmaksu maksetaan voimassaoloajalta
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5. YRITTÄJÄN SOSIAALITURVA
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YEL-työtulo yrittäjän sosiaaliturvan riskinhallinnassa 1/2

YEL-työtulo perusteella määräytyy päivärahat

• Sairauspäiväraha

• Vanhempainrahat

• Työttömyyspäiväraha

Kela laskee vuonna 2017 päivärahat vuoden 2015 keskimääräisestä YEL-työtulosta

• Päiväraha voidaan laskea viimeisen 6 kuukauden työtulon perusteella, jos se on 
vuosituloksi muutettuna vähintään 20 % korkeampi kuin vuoden 2015 työtulo
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YEL-työtulo yrittäjän sosiaaliturvan riskinhallinnassa 2/2

Työttömyysturvan piiriin kuulumisen alin YEL-työtulo 1.1.2017 on 12 564 euroa vuodessa

o Jos työtulo on alle 12 564 euroa,  ei yrittäjä ei voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi eikä saada 
Kelan työttömyyspäivärahaa.

Rajaa korotetaan vuosittain palkkakertoimen muutoksen mukaisesti

• Päivärahan saamiseksi on myös työssäoloehdon on täytyttävä

o Työskentelyä yrittäjänä vähintään 15 kuukautta viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana.

o Työtulon oltava vähintään 12 564 € vastaavana aikana

o Ansiosidonnaisen päivärahan saamiseksi oltava kassajäsenyyttä  vastaava 15 kk:n aika

22.2.2017 Presentation name | Author 26



6. VAKUUTUSMAKSUT
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YEL vakuutusmaksut 2017

18-52-vuotias yrittäjä
Aloittava yrittäjä

24,10 %
18,798 %

53-62-vuotias yrittäjä
Aloittava yrittäjä

25,60 %
19,968 %

Alaraja
Yläraja

7 645,25 €
173 625,00 €

Maksuprosentit

Työtulorajat

Työttömyysturva 12 564,00 €

63-vuotta täyttänyt yrittäjä
Aloittava yrittäjä

24,10 %
18,798 %



Vakuutusmaksujen vähennysoikeus

• YEL-vakuutusmaksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia

• Yrittäjän itse maksamat maksut vähennetään henkilökohtaisessa verotuksessa

o Vähennys on perhekohtainen; myös puoliso voi tehdä vähennyksen omasta ansiotulostaan

• Yrityksen maksamat maksut vähennetään yrityksen verotuksessa

• Merkitystä ei ole sillä kuka varsinaisesti maksoi vakuutusmaksut, vaan sillä mikä maksaja 
vakuutukselle on merkitty
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2. Vakuuttamisvelvollisuus ja sen soveltaminen
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Työeläkevakuutus velvoittaa työnantajaa
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• Kaikille vakuuttamisen ehdot täyttäville työntekijöille on 
hoidettava eläkevakuutusturva

• Työeläkevakuutus antaa työntekijälle turvaa eläkeaikaan
- Vanhuuseläke
- Työkyvyttömyyseläke
- Osa-aikaeläke
- Perhe-eläke
- Työeläkekuntoutus



Yksityisen puolen työnantaja vakuuttaa palkansaajan Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan

• Työntekijä on 17-68 -vuotias

• Työnantaja on maksanut työntekijälle työansiota vähintään 
58,19 euroa kuukaudessa (v. 2017) 

Yksityisen sektorin työnantajat ovat joko 
Sopimustyönantajia tai Tilapäistyönantajia

• Työnantaja ei voi olla samanaikaisesti sekä sopimus- että tilapäistyönantaja

Työntekijän eläkevakuutus TyEL
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• 17– 68-vuotias
• 58,19 euroa/kk



TyEL-vakuutussopimuksen tekeminen
Vakuutus tulee tehdä palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana

• Täytä vakuutushakemus 

• Vuosi-ilmoittajalle myös työsuhdeilmoitus työntekijäkohtaisesti

• Työnantajalle tehdään myös verkkopalvelusopimus ja tarvittaessa myös valtakirja 
vakuutuksen hoitajalle (esim. tilitoimisto)

• Hoitajalle tarvittaessa oma verkkopalvelusopimus, ellei sellaista vielä ole

• Normaalitilanteessa TyEL-vakuutus tulee voimaan heti, ja verkkopalvelusta voi tulostaa 
esim. TyEL-todistuksen saman tien
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3. Sopimustyönantajat ja tilapäistyönantajat
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Sopimustyönantaja

• Tehtävä vakuutussopimus, kun työnantajalla on:
1. Vakinainen työntekijä; 

2. tai 6 kuukauden aikana ansioita vähintään 8 334 € (v. 2017)

• Myös kotitaloustyönantajan on tehtävä vakuutussopimus, jollei 
kotitaloustyönantaja täytä tilapäistyönantajan edellytyksiä

• Työsuhdeilmoitukset vuosi-ilmoituksella tai kuukausittain

• Ilmoituksien teko on helpointa Elon verkkopalvelun kautta 

• Saa asiakashyvitykset

• Siirroissa normaali irtisanomismenettely (4 krt/v, vähintään 12 kk voimassa yhdessä yhtiössä)
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• Vakituinen tai
• 8 334 € / 6 kk



TyEL-sopimustyönantaja

Palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana tehtävä:

• TyEL-vakuutushakemus

• Vuosi-ilmoittajalle työsuhdeilmoitus

• Verkkopalvelusopimus
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TyEL-maksut
• 1–12 kertaa vuodessa
Ennakkopalkkasumman tai kuukausi-ilmoitusten perusteella
• Työnantaja perii työntekijän oman maksuosuuden palkanmaksun yhteydessä 

Tiedot lähetetään Elosta 
Arek-ansaintarekisteriin

Yritys = työnantaja Elo Eläketurvakeskus ETK



Tilapäistyönantaja
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1. Ei vakinaisia työntekijöitä ja;

2. 6 kuukauden aikana ansioita alle 8 334 €

• Maksu ja työntekijän tiedot palkanmaksua 
seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä 

• Tilitys hoidetaan Elon Palkka-apurin avulla

• Voi maksaa ja ilmoittaa vaikka joka kuukausi eri 
yhtiöön

• Ei vuosilaskentaa 

• Ei asiakashyvitystä

• Vakuutusmaksu on aina lopullinen
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TyEL-tilapäistyönantaja

• Ei tehdä vakuutussopimusta

• Vakuutusmaksut maksettava kuukausittain 

• Ilmoitukset Elon Palkka-apurin tai Palkka.fi kautta

Tilitys palkanmaksua seuraavan 

kk:n 20. päivään mennessä 

Yritys = työnantaja Elo Eläketurvakeskus ETK

Tiedot lähetetään Elosta 
Arek-ansaintarekisteriin



4. TyEL:n ilmoitus- ja maksutekniikat
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• TyEL-maksu määräytyy kaikissa eläkevakuutusyhtiöissä 
STM vahvistamien perusteiden mukaisesti. 

• TyEL vakuutusmaksu 25,1 % (keskim. 24,4 %)

o Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja 
hoitokustannusalennus.

• Jos työnantajan palkkasumma on yli 2 044 500 €, 
vakuutusmaksuun vaikuttavat myös suurtyönantajan 
maksuelementit.

• Yksi vuoden 2017 eläkeuudistuksen tavoitteista on, että 
työnantajan TyEL-maksuilla ei olisi korotuspaineita 
tulevaisuudessa.

TyEL-vakuutusmaksut 2017

40



Työntekijän maksuosuus 2017

• Työntekijän oma maksuosuus:

• Maksu peritään kokonaisuudessaan työnantajalta, 
joka puolestaan pidättää palkasta työntekijän 
maksuosuuden. Työntekijät maksavat siis itse osan 
työeläketurvastaan. 

• 17-52 -vuotias työntekijä 6,15 %
• 53-62 -vuotias työntekijä 7,65 %
• 63 -vuotta täyttänyt työntekijä 6,15 % 

41
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TyEL:n ilmoitus- ja maksutekniikat

Vuosi-ilmoitus ja ennakkomaksut

• Kaikille asiakkaille mahdollinen vakuuttamistapa

Kuukausi-ilmoitus ja kuukausimaksut

• Soveltuu esim. kausiluonteiseen yritystoimintaan



• Ilmoittaminen kuukausittain palkanmaksun mukaan

• Maksut toteutuneiden palkkojen mukaan

• Työntekijöiden tiedot ajan tasalla 

• Helppohoitoinen

• Ei vuosi-ilmoitusta, eikä isoja tarkistusmaksuja

• Entistä useampi työnantaja valitsee kuukausi-ilmoittamisen

• Tulevaisuudessa (2019) ilmoittaminen muuttuu kokonaan maksuperusteiseksi

Miksi kannattaa olla 
TyEL-kuukausi-ilmoittaja?



YRITTÄJIEN 
TAPATURMAVAKUUTU
S

Anu Ruotanen 2/2016



KUKA ON YRITTÄJÄ 
TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSEN 
NÄKÖKULMASTA?

• Yrittäjämääritelmä on sama kuin työeläkepuolella, eli:

• Ammatin- ja elinkeinonharjoittaja (sekä hänen perheenjäsenensä, jolle ei makseta palkkaa)

• Osakeyhtiön osakas, joka työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa ja omistaa yksin yli 30 % 

osakepääomasta tai vastaavasta määräysvallasta tai omistaa yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 50 % 

osakepääomasta/määräysvallasta ja omistaa itse vähintään yhden osakkeen

• Huomioon otetaan myös välillinen omistus

• Ay:n yhtiömiehet ja Ky:n vastuunalaiset yhtiömiehet ovat aina yrittäjiä



YRITTÄJÄN TULEE HUOLEHTIA 
TAPATURMATURVASTAAN ITSE

• Yrittäjän on huolehdittava sosiaaliturvastaan itse!

• Työtapaturma- ja ammattitautilaki mahdollistaa yrittäjille ja muille lakisääteisen 

tapaturmavakuutuksen ”sateenvarjon” ulkopuolelle jääville samantasoisen tapaturmaturvan.

• YEL-työtulon oikea taso on tärkeää, vaikuttaa myös yrittäjien tapaturmavakuutuksen maksuihin ja 

ennen kaikkea korvauksiin!



TARVITSEE 
TAPATURMAVAKUUTUKSEN
!
• Itsenäisille yrittäjille ja heidän kanssaan samassa taloudessa                                                             

asuville perheenjäsenille sekä eräille osakkaille ja yhtiömiehille

• Voimassa työ- ja vapaa-aikana 

• Korvaukset ovat hyvin kattavat (työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset), esim. päiväraha 

työtapaturmissa on parempi kuin Kelan maksama

• Ei urheilurajoituksia 

• Vuosityöansio= YEL-työtulo (minimi YEL 7557 € 2016 pienin mahdollinen)

• Vakuutusmaksu lasketaan YEL-työtulon ja yrittäjän                                                                   

ammatin (työn riski) perusteella. 

• Myös korvaukset määräytyvät YEL-työtulon perusteella (sekä työ- että vapaa-ajan tapaturmissa)



KENET VOIDAAN VAKUUTTAA 
YRITTÄJIEN VAKUUTUKSELLA?

• YEL-vakuutettu yrittäjä

• Poikkeukset:

• Alle 18-vuotiaat yrittäjät voidaan vakuuttaa sovitulla vuosityöansiolla ja 68-vuotta 

täyttävät yrittäjät voidaan vakuuttaa jatkamalla jo voimassa ollutta yrittäjän 

vakuutusta, sovitulla vuosityöansiolla

Ei muita poikkeuksia!



TYÖTULON VAIKUTUS 
KORVAUKSEEN, ESIMERKKI
Vakuutettu minimiyeltyötulolla (7645 euroa vuonna 2017) (oikein mitoitettuna työtulo olisi 40 000 

euroa)

• Yrittäjien tapaturmavakuutuksesta korvataan sairaanhoidon kustannukset (esim. 

mahdollinen fysikaalinen hoito, matkakulut, lääkekulut, sairaalapäivämaksut) 

• Päiväraha työkyvyttömyyden ajalta 629 euroa/kk 

 Yrittäjä onkin vakuutettu työpanoksensa mukaisella YEL-työtulolla, 40000 euroa

• Yrittäjien tapaturmavakuutuksesta korvataan sairaanhoitokustannukset

• Työkyvyttömyyden ajan sairauspäiväraha 3 333 euroa/kk  (Kelan päiväraha olisi  40 000 euron 

työtulolla 2042 euroa)



HUOMIOI TÄMÄ!
• Yrittäjien tapaturmavakuutuksen korvaukset yhteen sovitetaan Kelan etuuksien kanssa siten kuin 

työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään

• Työajan tapaturmissa päivärahakorvauksen voi saada käytännössä vain yrittäjien tapaturmavakuutuksen 

perusteella, koska Kelan maksamat etuudet ovat pienemmät, eikä niistä jää vakuutuskorvauksen jälkeen 

yhteensovitussäännösten mukaan enää maksettavaa

• Vapaa-ajan tapaturmissa yhteensovitus tehdään laissa olevan taulukon mukaan, yrittäjä saa lain määrittelemän 

osuuden päivärahakorvauksesta vakuutuksen perusteella ja osan maksaa KELA

HUOM. ’tuplakorvauksia’ ei enää makseta, ei työ- eikä vapaa-ajan tapaturmista!

Tästä huolimatta vakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ovat mm. Kelan etuuksia 

paremmat ja vakuutuksesta korvataan myös sairaanhoitokulut kattavasti ja maksetaan tapaturmaeläkettä 

vakavissa tapaturmissa.

kts. esimerkki seuraavalta sivulta



ESIMERKKI
• Yrittäjä,  YEL-työtulo 30 000, yrittäjien tapaturmavakuutus voimassa  

• Huom. Yrittäjien tapaturmavakuutuksesta maksetaan ansionmenetyskorvausta, mikäli vahingoittunut on työkyvytön joko kokonaan 

tai osittain vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä, vahinkopäivää lukuun ottamatta.

Tapaturma sattuu työajalla

• Yrittäjien tapaturmavakuutuksesta korvataan sairaanhoitokulut + päivärahaa maksetaan 2500 € /kk 

• Mikäli yrittäjien tapaturmavakuutusta ei olisi, olisi Kelan maksama päivärahakorvaus 1750 €/kk

Tapaturma sattuu vapaa-ajalla

• Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta päivärahasta tehdään laskennallinen vähennys ajalta, jolta 

vahingoittuneella on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa saman vahinkotapahtuman johdosta ( kts. taulukko 

seuraavalla sivulla, vähennykset koskevat myös muita vapaa-ajan vakuutuksia esim. vapaa-ajan ryhmä).

• Yrittäjien tapaturmavakuutuksesta korvataan sairaanhoitokulut + päivärahaa ( tässä tapauksessa 2500 €-70 %)

• Kela maksaa osan korvauksesta omien laskentasääntöjensä mukaan (1750 e/kk)

-> asiakkaan saama korvaus siis yhteensä yrittäjien vakuutuksen päivärahan suuruinen



TYÖNTEKIJÄN 
VAKUUTTAMINEN



VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS
• Jokaisella työnantajalla, joka teettää työtä yli 1200 euron edestä kalenterivuodessa

• Myös yrityksen omistajaosakkaat voivat olla pakollisesti vakuutettavia

• Työtapaturmavakuutuksessa ei ole ikärajoja vakuutuksen piiriin kuulumiselle

• Vakuutus otettava ennen työn alkamista



TYÖSUHTEEN TUNNUSMERKIT

• Työtapaturma- ja ammattitautilaissa viitataan työsopimuslakiin. Siellä mainitut työsuhteen 

tunnusmerkit ovat:

• työnteko toiselle

• työnantajan johto ja valvonta

• sopimus työn tekemisestä (kirjallinen tai suullinen)

• vastike > yleensä palkka

• näiden kaikkien toteuduttava

Työsuhteessa olevalla on oikeus työtapaturmakorvaukseen



KENET PITÄÄ VAKUUTTAA

• Työsuhteessa olevat työntekijät

• Elinkeinonharjoittajan perheenjäsenet, jotka työskentelevät yrityksessä ja saavat palkkaa

• Yrityksen (oy) omistajat tietyin edellytyksin 

• Erityisryhmät (opiskelijat, omaishoitajat,  perhehoitajat, vammaisten työtoiminta yms.): vakuutetaan 

työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella, näitä ryhmiä koskevia laeissa on viittaukset 

työtapaturma- ja ammattitautilakiin.



JOS VAKUUTUSTA EI OLE 
OTETTU:

Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyövä vakuutuksenottaja

• Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVK) hoitaa korvaukset vahingoittuneelle työntekijälle

• Aikaisempi korotettu vakuutusmaksu poistuu -> erillinen laiminlyöntimaksu

• Omavastuu korvauksista korotettu: ennen 2 206 €, 1.1.2016 alkaen 5 000 €.

Ei-vakuuttamisvelvollinen työnantaja

• Jos palkkasumma jää kalenterivuoden aikana alle 1 200 €, ei vakuutusta ole välttämättä 

tarpeellista tehdä lainkaan.

• TVK hoitaa korvausasiain käsittelyn
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Vakuuttamisvelvollisuus eri yhtiömuodoissa
 VANHA LAKI (Tapaturmavakuutuslaki 31.12.2015 asti)  UUSI LAKI (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016 alk.) 

YHTIÖ-
MUOTO 

PAKOLLISESTI 
VAKUUTETTAVAT 

VAPAAEHTOISESTI 
VAKUUTETTAVAT 

PAKOLLISESTI 
VAKUUTETTAVAT 

VAPAAEHTOISESTI 
VAKUUTETTAVAT 

TMI 
 
 

 Palkkaa saava avopuoliso 

 Eri taloudessa asuvat, palkkaa saavat 
perheenjäsenet 

 Yrittäjä itse, tai hänen 
aviopuolisonsa tai samassa 
taloudessa vakinaisesti asuva 
perheenjäsen (tai perheenjäsenen 
aviopuoliso) 

 palkkaa saava avio- tai avopuoliso 
(mikäli eivät ole YEL-vakuutettuja) 

 muut samassa tai eri taloudessa 
asuvat, palkkaa saavat perheen-
jäsenet vieraat työntekijät 

 yrittäjä itse yrittäjän avio- tai 
avopuoliso, mikäli on YEL-
vakuutettu 

KY 
 
 
 

 Vastuunalainen yhtiömies, jolla 
yksin tai yhdessä perheenjäsenen 
kanssa enintään 50 % 
määräämisvallasta / yhtiöosuuksien 
yhteismäärästä 

 Äänetön yhtiömies, joka 
työskentelee ja saa palkkaa 

 Vastuunalaisten yhtiömiesten 
palkkaa saavat perheenjäsenet 

 Vastuunalainen yhtiömies, jolla on 
yli 50 % vastuualaisten yhtiömiesten 
määräämisvallasta /yhtiöosuuksista 
(yksin tai yhdessä perheenjäsentensä 
kanssa) 

 äänetön yhtiömies, joka 
työskentelee ja saa palkkaa 

 palkkaa saavat perheenjäsenet 
vieraat työntekijät 

vastuunalainen yhtiömies 
määräämisvallasta tai 
yhtiöosuuksista riippumatta 

AY 
 
 
 
 

 Yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä 
perheenjäsentensä kanssa enintään 
50 % määräämisvallasta 
/yhtiöosuuksista 

 Yhtiömiehen palkatut 
perheenjäsenet 

 Yhtiömies, jolla on yli 50 % 
määräämisvallasta / yhtiöosuuksista 
(yksin tai yhdessä perheenjäsentensä 
kanssa) 

 palkkaa saavat perheenjäsenet 
vieraat työntekijät 

yhtiömies määräämisvallasta tai 
yhtiöosuuksista riippumatta 

OY *) 
 
 

 Osakas, joka ei ole johtavassa 
asemassa 

 Osakas, joka omistaa enintään 50 % 
osakkeista (yksin tai yhdessä 
perheenjäsentensä kanssa  

 Osakas, joka omistaa yli 50 %, mutta 
ei ole johtavassa asemassa 

 

 Osakas, joka on johtavassa asemassa 
ja omistaa yli 50 % osakkeista (yksin 
tai yhdessä perheenjäsentensä 
kanssa) 

 
Välillistä omistusta ei huomioida 

 osakas, joka ei ole johtavassa 
asemassa omistuksen määrästä 
riippumatta 

 osakas, joka on johtavassa 
asemassa, ja omistaa yksin enin-
tään 30 % tai yhdessä perheen-
jäsenten kanssa enint. 50 % osak-
keista (oma omistus enint. 30 %) 

 palkkaa saavat, ei omistavat 
perheenjäsenet vieraat työntekijät 

 osakas, joka on johtavassa 
asemassa ja omistaa yksin yli 30 % 
osakkeista tai perheenjäsenensä 
kanssa yli 50 % osakkeista 

 
välillinen omistus huomioidaan 
 

 

 



TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN 
MUKAISET VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET
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Vapaa-ajan

ryhmävakuutus

Lakisääteinen 

tapaturmavakuutus 

(pakollinen vakuutus)
Yksilöllinen vapaa-ajan 

vakuutus

Urheiluvakuutus

TYÖAJALLE VAPAA-AJALLE

Yrittäjien tapaturmavakuutus, työ- ja vapaa-ajalle

Vapaaehtoinen työajan 

vakuutus

TYÖNTEKIJÖILLE

ja eräille yrityksen 

omistajaosakkaille

YRITTÄJILLE

(Yel-vakuutus

vaaditaan!)



VAPAAEHTOISTEN VAKUUTUSTEN 
KORVAUKSET
• Korvaukset ovat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset

Korvataan siis:

• sairaanhoitokuluja ilman ylärajaa

• päivärahaa

• tapaturmaeläkettä, haittarahaa

• perhe-eläkettä, hautausapua jne.


