YEL-työtulo määrittää turvasi
Kuinka paljon sinä saat eläkettä? Paljonko saat, jos sairastut? Selviääkö
perheesi, jos menehdyt? Mitä kaikkea YEL-työtulo merkitsee euroissa?
Kun asetat YEL-työtulosi järkevästi, perusturvasi on kunnossa
YEL-työtuloa ei kannata alimitoittaa, sillä sitä ei voi muuttaa takautuvasti. Voit tietenkin täydentää turvaasi vapaaehtoisilla vakuutuksilla, mutta niiden turva ei ole yhtä kattava kuin se, jonka saat kun YEL-työtulosi on vahvistettu
oikealle tasolle.

Sairauspäivärahasi lasketaan YEL-työtulosi mukaan
Yrittäjän sairauspäiväraha lasketaan viime verotuksessa todetun työtulon perusteella. Jos haet päivärahaa vuonna
2019, sen määrä perustuu vuoden 2017 työtuloosi. Jos työtulosi on tämän jälkeen noussut vähintään
20 prosentilla, voit hakea päivärahan laskemista nykyisen työtulosi perusteella.

Näin eläkkeesi karttuu
Vuonna 1985 syntyneellä yrittäjällä ei yritystoiminnan rinnalla ole muuta ansiotoimintaa. Eläkkeen määrä perustuu puhtaasti hänen YEL-vakuutuksensa työtuloon. Yrittäjätoiminta on alkanut 1.1.2019.
YEL-työtulo 2019

€/kk

€/vuosi

€/kk

1 250
2 083
4 167

15 000
25 000
50 000

235 (301)**
392 (502)* *
783 (1004)* *

Sairauspäiväraha
€/arkipäivä
ennen veroja*

35,65
59,42
85,56

Kertynyt eläke
10 v. ajalta
€/kk ***

187
312
625

Kertynyt eläke
20 v. ajalta
€/kk ***

375
625
1 250

Kertynyt eläke
30 v. ajalta
€/kk ***

562
937
1 875

Määrät ovat arvioita. Sairauspäivärahan laskemiseen on käytetty Kelan päivärahalaskuria osoitteessa www.kela.fi.
Alennettu YEL-maksu aloittavalle yrittäjälle (suluissa täysi YEL-maksu ilman aloittavan yrittäjän alennusta).
Esimerkissä on huomioitu vain YEL-vakuutuksen perusteella ansaittu, arvioitu eläke olettaen, että YEL-työtulo on ollut muuttumaton,
laskettu vuoden 2017 eläkeuudistuksen mukaan.

Eläke voi tulla ajankohtaiseksi jo paljon ennen
vanhuuseläkeikääsi. Jos tulet työkyvyttömäksi olet
oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen, tai voit
saada työkyvyttömyyseläkettä. Jos perheenhuoltajana
menehdyt, voivat puolisosi ja lapsesi saada
perhe-eläkettä.
Muista, että YEL-maksut ovat
kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia!
Harkitse siis, haluatko parantaa turvaasi maksamalla
enemmän vakuutusmaksuja ja samalla keventää

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme,
010 195 612 * tai yel@veritas.fi
Kerromme lisää YEL-vakuutuksesi
tarjoamasta turvasta.
*) Veritaksen 01019-alkuisiin palvelunumeroihin soittaminen ja jonottaminen maksaa kotimaasta
soitettaessa – kiinteästä liittymästä paikallisverkkomaksun mukaisen hinnan - matkapuhelinliittymästä
matkapuhelinmaksun.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
PL 133, 20101 Turku
Puhelin 010 55 010
Faksi 010 5501 690

www.veritas.fi
veritas@veritas.fi
Y-tunnus 0141187-2
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