Eläkevakuutushakemus ja
yrittäjän työtuloselvitys

yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan

Tyhjennä lomake

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Katso lisätietoja osoitteesta veritas.fi/tietosuoja.

Yrittäjä

Ennen lomakkeen täyttämistä tutustu yrittäjätoimintaa ja työtuloa
koskeviin selvityksiin kääntöpuolella sekä Eläketurvakeskuksen ohjeisiin.
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YRITTÄJÄ
Yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta
työsuhteessa. Suomessa toimivan yrittäjän pitää ottaa YEL-vakuutus,
jos hän on yli 18-vuotias
–– ammatinharjoittaja eli yksityisen toiminimen haltija
–– ammatinharjoittajan puoliso, joka työskentelee yrityksessä
–– ammatinharjoittajan muu perheenjäsen, joka työskentelee yrityksessä, silloin kun hänelle ei makseta työstä palkkaa
–– avoimen yhtiön yhtiömies
–– kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
–– osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva työntekijä, joka omistaa
yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli
50 prosenttia yhtiön osakkeista tai äänistä,
Vakuuttaminen edellyttää, että yrittäjän työpanos yrityksessä yltää
vähintään laissa määriteltyyn alarajaan. Pelkkä yrityksen omistaminen
ei riitä.
Yrittäjän eläkelaki ei kuitenkaan koske
–– toimintaa, joka ei ole jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään neljää
kuukautta sen jälkeen, kun yrittäjä on täyttänyt 18 vuotta
–– henkilöä, jonka yrittäjätoiminnan perusteella vahvistettava työtulo
jäisi laissa säädetyn rajan alapuolelle
–– ansiotyötä, jonka perusteella yrittäjällä on oikeus eläkkeeseen
muun työeläkelain mukaan
–– toimintaa, joka on alkanut tai jatkunut yrittäjän jäätyä työeläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeelle.
Puolisona pidetään aviopuolisoa, rekisteröidyn parisuhteen puolisoa
sekä avopuolisoa, joka asuu yrittäjän kanssa yhteisessä taloudessa
avioliitonomaisissa olosuhteissa. Avopuolisoina pidetään myös samaa
sukupuolta olevia henkilöitä.
Muuksi perheenjäseneksi lasketaan yrittäjälle tai hänen puolisolleen
suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa sukua oleva henkilö, joka
asuu vakituisesti yrittäjän kanssa samassa taloudessa.
Vakuuttamisen yläikäraja riippuu yrittäjän syntymävuodesta:
–– Syntynyt 1957 tai aikaisemmin > vakuutetaan, kunnes täyttää
68 vuotta
–– Syntynyt 1958–1961 > vakuutetaan, kunnes täyttää 69 vuotta
–– Syntynyt 1962 tai myöhemmin > vakuutetaan, kunnes täyttää
70 vuotta

TYÖTULO, ELÄKETURVAKESKUKSEN OHJEET,
TYÖTULON PERUSTELUT
Eläketurvakeskus on yhteistyössä eri yrittäjäjärjestöjen kanssa
laatinut ohjeet työtulon määräämistä varten. Työeläkelaitokset
soveltavat ohjeita vahvistaessaan yrittäjille työtulon. Ohjeita saa
Eläketurvakeskuksesta tai Veritaksesta.

muutoin voidaan katsoa vastaavan yrittäjän työtä.Työtulolla hinnoitellaan yrittäjän työpanos. Työtulo ei siis suoranaisesti liity yritystoiminnan kannattavuuteen, joten myöskään yrittäjän tosiasiallisten tulojen
tilapäisluontoiset vaihtelut eivät vaikuta työtuloon.
Usean yritystoiminnan osalta työtulo ilmoitetaan yhteisarviona.
Työntekijäin määrä ja parhaimmin palkatun alaisen palkka ja liikevaihto ilmoitetaan aina. Aloittava yrittäjä ilmoittaa liikevaihdon arviona.
Parhaiten palkatun alaisen palkka voidaan alittaa vain harvoissa
poikkeustapauksissa, kuten silloin, kun alaisen työpanos esimerkiksi
ammattitaidosta johtuen selvästi ylittää yrittäjän työpanoksen. Tälläisestä poikkeamisesta tulee antaa selvitys.
Eläketurvakeskuksen ohjeet on laadittu koskemaan lähinnä täysipäiväisesti ja ympärivuotisesti työskentelevää yrittäjää. Koska yritystoiminta
saattaa kuitenkin olla esimerkiksi kausiluonteista tai sivutoimista,
voidaan työtulo vahvistaa poikkeuksellisesti matalammallekin tasolle.
Poikkeaminen edellyttää kuitenkin, että yrittäjä esittää riittävät perustelut kohdassa Yrittäjätoiminta tai Työtulo ja työkyky.
Eläkkeen perusteena on koko yrittäjänäolon keskimääräinen palkkakertoimella tarkistettu työtulo. Täten jokainen vahvistettu työtulo
vaikuttaa eläkkeen määrään.

TYÖTULON MUUTTAMINEN
Jos työtuloon vaikuttavat seikat olennaisesti muuttuvat sen jälkeen
kun työtulo on vahvistettu, on siitä ilmoitettava Veritakselle. Ilmoitus
tehdään muutoslomakkeella. Työtuloa ei kuitenkaan voi muuttaa
takautuvasti.

SÄHKÖISET PALVELUT
Maksuttomassa VerNet-verkkopalvelussamme yrittäjä voi hoitaa
työeläkeasiat silloin, kun se parhaiten sopii. VerNet-palvelussa voi
esimerkiksi tulostaa maksutodistuksia, seurata maksutilannetta ja
muuttaa vakuutuksen tietoja. Palvelu sisältää myös yrittäjän työhyvinvointityökalut. Jos verkkopalveluun halutaan yrittäjän lisäksi muita
käyttäjiä tai siihen halutaan liittää myös TyEL-vakuutus, tämän voi tehdä
täyttämällä verkkopalvelusopimuksen osoitteessa www.veritas.fi.
Verkkolaskutus taas on kätevä tapa päästä eroon paperilaskuista.
Saadakseen YEL-laskut verkkolaskuina yrittäjän on ensin sovittava
pankkinsa tai verkkolaskuoperaattorinsa kanssa verkkolaskujen
vastaanottamisesta ns. Finvoice-muodossa. Verkkolaskutus ei vaadi
sähköisen laskujenkäsittelyohjelman käyttöä.

YRITTÄJÄTOIMINNAN PÄÄTTYMINEN
Yrittäjätoiminnan päättymisestä on ilmoitettava Veritakselle. Ilmoitus
tehdään muutoslomakkeella.
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Yrittäjän työtulon tulee vastata joko sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän YEL:n alaista työtä suorittamaan olisi palkattava
vastaavan ammattitaidon omaava henkilö tai sitä korvausta, jonka
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