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Sisältö

• Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa 
on varauduttava

• Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset
o Lakisääteiset eli pakolliset vakuutukset
o Vapaaehtoiset eli tarpeeseen perustuvat vakuutukset

• Miten yrityksen vakuutusmaksut määräytyvät

• Miten yrityksen vakuutusasiat hoidetaan helposti kuntoon
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Riskit
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Riskienhallinta Yritystoimintaa suunniteltaessa ja käynnistettäessä tulee eri toimintoihin liittyvät riskit (uhat) selvittää. Samoin tämän jälkeen säännöllisin väliajoin (2-3 vuotta) ja aina, kun tehdään toiminnallisia muutoksia tai investointeja. Riskien kartoittamiseen saa tarvittaessa apua vakuutusyhtiöstä. Pelkistettynä voidaan riskit jakaa kolmeen pääluokkaanLiikeriskit, joihin liittyy voiton tai tappion mahdollisuus. Nämä tulee huomioida liiketoimintasuunnitelmassa.SopimusriskitSopimusriskit ovat osittain liikeriskejä, mutta mahdollisilta seuraamuksiltaan usein suurempia.On tärkeää selvittää, minkälaisia toimitus- ja sopimusehtoja toimiala käyttää, kun asiakkaana on kuluttaja ja toisaalta yritysten välisessä kaupassa. Lisäksi on luotava käytäntö, miten sopimuksia käytetään ja miten huolellisesti luetaan muiden tekemät sopimusehdot, ennen kun ne hyväksytään.VahinkoriskitVahinkoriskin yksi tunnusmerkki on, että se äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, josta syntyy aineellista ja/tai taloudellista vahinkoa.Riskien tunnistaminen ja niiden vaikutusten arviointi on keskeinen osa riskienhallintaa.Usein pelkkä riskien ja siitä johtuvien liiketoiminnan riippuvuuksien tunnistaminen riittää oikean hallintakeinon löytämiseen. Esim.  Mainostekstejä tuottava käyttää pc-laitetta teksti- ja kuvatiedostojen tallentamiseen, muokkaamiseen, tiedonsiirtoon, laskutukseen, asiakasrekisteriin ja hallintoon.Mikä on yrityksen riippuvuus pc-laiteesta ja mikä on riski?Yrityksen riippuvuus tietotekniikasta on 100 %. Suurin riski on tiedostojen tuhoutuminen ja mahdolliset omien sovellusten tuhoutuminen. Laitteiden kuten keskusyksikön tai kovalevyn rikkoutuminen sen sijaan ei ole merkittävä riski, koska niiden saatavuus on hyvä ja hankintakustannukset kohtuullisia. Riski tiedostojen ja sovellusten tuhoutuminen voidaan estää tai ainakin minimoida muutaman tunnin työn häviämiseen ottamalla päivittäin varmuuskopiot ja säilyttämällä ne muualla kuin toimipaikassa.   Eli samalla yksinkertaisella tavalla voidaan kaikissa yrityksen toiminnoissa raaka-aineesta lopputuotteeseen /-palveluun ja välineisiin sekä prosesseihin arvioida miten jokin häiriö vaikuttaa toimintoihin. 



Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on 
varauduttava?
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Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava?Nämä ovat esimerkkejä, joihin jokaisen yrittäjän tulisi hakea vastaus omasta näkökulmastaan ja arvioida niiden vaikutus liiketoiminnalle sekä omalle toimeentulolle. Osa riskeistä voidaan poistaa tai pienentää ja osassa ainoa keino on vakuuttaminen.



Aloittavan yrittäjän 
vakuutukset

lakisääteiset eli pakolliset vakuutukset 
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Lakisääteiset vakuutukset 
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Aloittavan yrittäjän 
alennus YEL-maksusta

22 %
(48 ensimmäistä 

toimintakuukautta)

6,15 % alle 53 v
7,65% 53 v ->

24,10% alle 53 v
25,60 % 53 v 

0,9 %
keskimaksu

0,80 %
kun palkat maks. 

2  059500 milj.€,yli
3,30%

25,1%

Työntekijän 
osuus

Työttömyysvakuutus

Yrittäjän eläkevakuutus YEL

Liikennevakuutus

Pakollinen työajan vakuutus

Työeläkevakuutus

Työnantajan 
TyEl-maksu

+ Työntekijän 
osuus 1,60%

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
LAKISÄÄTEISET VAKUUTUKSETLainsäädäntö määrää vakuuttamaan tiettyjen tapahtumien varalta. Erityisesti vakuuttamisvelvollisuutta on työnantajalla. Hänen vastuullaan ja kustannuksellaan on merkittävä osa työntekijöiden sosiaaliturvasta. Yrittäjä työnantajanaTyönantajana yrityksellä / yrittäjällä on suurijoukko velvoitteita ja lainmukaisia vastuita työntekijöistä. 	Työntekijän palkkaamiseen liittyy aina riskejä, jotka tulee ottaa huomioon ja pyrkiä välttämään niitä ennakolta jos suinkin mahdollista. Tietämättömyys työsuhdeasioiden hoidossa on tullut monelle yrittäjälle kohtalokkaan kalliiksi. Tämä tarkoittaa, että yritys on palkannut esim. väärän henkilön, joka ei sovellu hänelle tarkoitettuun tehtävään. Harvassa pienyrityksessä on tarjota muita paremmin uudelle työntekijälle soveltuvia työtehtäviä. Tällaisen henkilön irtisanominen on erittäin vaivalloista etenkin silloin, kun työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti. 	Käytännön neuvoja:	Kirjaa ne työtehtävät, joihin olet suunnitellut uutta työntekijää.	Arvioi riittävätkö suunnitellut työtehtävät työllistämään työntekijän.	Määrittele työntekijälle asetettavat soveltuvuusvaatimukset, kuten koulutus, työkokemus, työhistoria, persoonallisuus ja stressin sietokyky ym.	Tutustu työsuhteeseen liittyvään lainsäädäntöön (työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki)	Tee työsopimus aina kirjallisena (työsuhteen kesto, sovitusta koeajasta, palkasta ja työajasta) ja muista sinua sitovat mm. työmarkkinajärjestöjen alakohtaiset työehto-sopimukset riippumatta siitä, kuulutko johonkin työnantajajärjestöön etkä voi sopia työehtosopimuksen työntekijälle sovittua etua suppeampana sopimusten yleissitovuuden vuoksi. Viranomaisten lisäksi jäsenyrittäjiä auttavat toimialajärjestöt sekä Suomen Yrittäjät ry.Yrittäjän oma vakuutusturvaYrittäjällä itsellään ei ole samaa lakiin perustuvaa sosiaaliturvaa kuin hänen työntekijöillä. Ainoa lakiin perustuvavakuuttamisvelvollisuus koskee yrittäjän eläkelain mukaista vakuutusta eli yrittäjäeläkettä (YEL). LiikennevakuutusYleisin lakisääteinen vakuutus on liikennevakuutus. 



Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)
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Yrittäjän eläkevakuutus
(YEL)

• Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on tarkoitettu yrittäjälle, joka tekee ansiotyötä itsenäisenä 
yrittäjänä.

• YEL-vakuutus on tärkeä osa yrittäjän turvaverkkoa: se turvaa yrittäjän toimeentulon vanhuuden ja 
työkyvyttömyyden varalta sekä yrittäjän perheen toimeentulon yrittäjän kuoleman varalta.

• YEL:n piiriin kuuluu Suomessa asuva henkilö, joka ei ole työ- tai virkasuhteessa eikä 
maatalousyrittäjänä. 

• YEL:iin vakuutetaan 18–67 -vuotias yrittäjä. 
• Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen 

kuukauden loppuun, jolloin yrittäjä täyttää 68 vuotta.
• Yrittäjätoiminta jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.
• Työtulo on vähintään 7 645,25 euroa vuonna 2017.
• Yrittäjän on tehtävä vakuutus kuuden kuukauden sisällä yrittäjätoiminnan aloittamisesta.
• Vanhuuseläkkeellä olevan yrittäjän vakuuttaminen on vapaaehtoista.

• Alle 53-vuotiaan yrittäjän YEL-vakuutusmaksu on 24,10 %, kun taas 53 vuotta täyttäneelle se on 
25,60 %.

• Aloittava yrittäjä saa vakuutusmaksuun 22 % alennuksen 48 ensimmäisen toimintakuukauden 
ajaksi.
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Kuka on yrittäjä YEL:n mukaan?

• Ammatin- ja elinkeinonharjoittajat
Ammatin- ja elinkeinonharjoittajat vakuutetaan aina YEL:n mukaan. Myös heidän 
perheenjäsenensä kuuluvat YEL:n piiriin, jos he työskentelevät ilman työsopimusta ja ilman 
palkkaa. 

• Henkilöyhtiöt (AY/KY)
Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet kuuluvat aina 
YEL:n piiriin, jos he työskentelevät yhtiössä. Äänetön yhtiömies kuuluu TyEL:n piiriin, jos hänelle 
maksetaan palkkaa. Mikäli palkkaa ei makseta, hän jää kokonaan lakisääteisen eläketurvan 
ulkopuolelle. 

• Osakeyhtiön osakas
Osakeyhtiön osakas, joka työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa, omistaa yksin yli 30 
prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaavasta määräämisvallasta ja omistaa itse vähintään 
yhden osakkeen
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Yrittäjäeläkkeen työtulon suuruus

• Yrittäjäeläkkeen työtulon tulisi lain mukaan vastata sitä määrää, jonka yrittäjä saisi jos hän tekisi 
vastaavaa työtä vastaavan määrän toiseen lukuun.

• Eläketurvakeskuksen suositus työtulon arvioimiseksi: alan palkka + 30 % 

• Työtulo vaikuttaa paitsi tulevan eläkkeen suuruuteen myös koko sosiaaliturvaan, kuten 
o äitiyspäivärahaan
o sairauspäivärahaan (esim. jos työtulo on 15 000 e/v, sairauspäiväraha on 35 e/pv)
o työttömyyspäivärahaan
o liikennevakuutuskorvauksiin
o tapaturmavakuutuksen korvauksiin

• Tutustu eri alojen palkkatietoihin osoitteessa www.etk.fi ja työttömyyspäivärahan 
määräytymiseen osoitteessa www.syt.fi. 
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Yrittäjän sairauspäiväraha

• YEL-työtulo sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan peruste 

• Kela laskee vuonna 2017 sairauspäivärahan, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan 
vuoden 2015 keskimääräisestä YEL-työtulosta
Yrittäjän hakemuksesta päiväraha lasketaan ns. kuuden kuukauden työtulon mukaan, 

mikäli YEL-työtulo on vähintään 20 % aikaisempaa tasoa suurempi

• Kela maksaa sairauspäivärahaa 6 arkipäivältä viikossa

• Oikeus sairauspäivärahaan alkaa kun työkyvyttömyys on kestänyt 
sairastumispäivän ja sitä seuraavat kolme päivää (1+3 päivää)
YEL-vakuutus on oltava voimassa työkyvyttömyyden alkamista edeltävänä päivänä

20.11.201712



Esimerkkejä
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Miesyrittäjä:

Työkyvyttömyyseläke 35-vuotiaana
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Opiskelu Yrittäjyys Tuleva aika

21 v. 25 v. 35 v. 63 v.

Eläke 43 €/kk Eläke 300 €/kk Eläke 840 €/kk

• Opiskelua 4 vuotta
• Yrittäjäksi 25-vuotiaana
• Työtulo 2 000 €/kk
• Työkyvyttömäksi 35-vuotiaana
• Työkyvyttömyyseläke 1 183 €/kk
• 59,1 % työtulosta
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Miesyrittäjä:

Työkyvyttömyyseläke 55-vuotiaana

• Opiskelua 4 vuotta
• Yrittäjäksi 25-vuotiaana
• Työtulo 2 000 €/kk
• Työkyvyttömäksi 55-vuotiaana
• Työkyvyttömyyseläke 1 199 

€/kk
• 59,95 % työtulosta

Opiskelu Yrittäjyys Tuleva aika

21 v. 25 v. 55 v. 63 v.

Eläke 43 €/kk Eläke 916 €/kk Eläke 240 €/kk



Eläkkeen karttuminen työsuhteen ja 
yrittäjätoiminnan aikana 

1.1.2005 alkaen

20.11.201716

1,5 %/v 1,9 %/v 4,5 %/v

53 vuotta
Kannustinkarttuma

63 vuotta

18 vuotta 68 vuotta

Eläkkeen rinnalla tehdystä vakuutetusta 
ansiotyöstä karttuu eläkettä 1,5 %/v 

Kannustinkarttuma 
ei vähennä 
kansaneläkettä

VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS



Työntekijän vakuutuksia
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Työntekijän
eläkevakuutus (TyEL)

• Yksityisen sektorin työnantajalla on velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä TyEL:n mukaisesti. 
Vakuutuksella yritys turvaa työntekijöille toimeentulon muun muassa työkyvyttömyyden, 
ikääntymisen varalta. Eläketurvaan kuuluu myös perhe-eläke aviopuolisolle ja lapsille.

• Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä, kun työntekijä on 18–67 -vuotias ja työntekijän ansiot 
ovat vähintään 58,19 euroa (v. 2017) kuukaudessa.

• Sopimustyönantajan on tehtävä TyEL-vakuutussopimus, kun palkattuna on vähintään yksi 
vakituinen työntekijä tai puolen vuoden palkkasumma on vähintään 8 334 euroa (v. 2017).
o Sopimustyönantajalla on oikeus mm. asiakashyvityksiin.
o Ilmoitukset työntekijöiden työsuhteista ja palkoista voidaan antaa joko kuukausi- tai vuosi-ilmoituksena.

• Tilapäistyönantaja vakuuttaa työntekijät maksamalla vakuutusmaksun ja ilmoittamalla 
työntekijöiden tiedot vakuutusyhtiöönsä.
o Ei yhtään vakituista työntekijää ja määräaikaisten työntekijöiden puolen vuoden palkkasumma on alle 8 334 euroa (v. 2017).
o Vakuutusmaksu on aina lopullinen ja tilitetään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.
o Ei oikeutta asiakashyvityksiin
o Tilitys tehdään Elon palkka-apurissa, joka löytyy osoitteesta www.elo.fi

20.11.201718

http://www.elo.fi/


Työtapaturma- ja ammattitautilain 
mukainen pakollinen työajan vakuutus

• Pakollinen työajan vakuutus on osa työntekijän työsuhteeseen perustuvaa sosiaaliturvaa. 
Vakuutus kattaa työssä ja työstä johtuvissa oloissa (esimerkiksi työmatkalla) sattuneet tapaturmat 
ja työstä johtuvat ammattitaudit. 

• Pakollinen työajan vakuutus kattaa korvattavan vamman tai sairauden aiheuttamat tarpeelliset 
sairaanhoito- ja tutkimuskulut sekä lääketieteellisen ja ammatillisen kuntoutuksen. Vakuutuksen 
perusteella maksetaan myös mm. päivärahaa, tapaturma- ja perhe-eläkettä.

• Pakollisen työajan vakuutuksen yhteydessä työnantajalta peritään myös työntekijäin 
ryhmähenkivakuutusmaksut. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta ovat sopineet 
työmarkkinajärjestöt. Lisätietoja saa osoitteesta www.trhv.fi Työttömyysvakuutusmaksu perustuu 
lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta, ja sen työnantaja hoitaa itse osoitteessa www.trhvr.fi

• Pakollista työajan vakuutusta voidaan laajentaa kattamaan myös työntekijöiden vapaa-aika. 
Tällöin työnantajalla on oikeus vapaa-ajan vakuutuksen päivärahaan siltä työkyvyttömyysajalta, 
jolta hän on maksanut työntekijälle palkan.
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http://www.trhv.fi/
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Työtapaturma- ja ammattitautilain 
mukainen pakollinen työajan vakuutus

• Vakuutettavia ovat
o työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa olevat henkilöt
o osakeyhtiön johtavassa asemassa olevat osakkaat, jotka omistavat yksin enintään 30 % tai 

yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa enintään 50 % osakepääomasta
o ei-johtavassa asemassa olevat osakkaat. 

• Maksu määräytyy työn vaarallisuuden ja maksettujen palkkojen perusteella.

• Ammattiluokat, palkat ja omistussuhteet tarkastetaan vuosi-ilmoituksella.
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Muistathan, että  vakuutuksen on oltava voimassa, kun ensimmäinen 
lakisääteisesti vakuutettava henkilö aloittaa ensimmäisen matkan työhön!



Työntekijäin 
ryhmähenki -vakuutus

• Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vuoden 2017 maksu on 0,07 % bruttopalkoista.
• Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen hallinto ja korvaustoiminta on siirtynyt 

Henkivakuutusosakeyhtiö Retrosta Tapaturmavakuutuskeskukselle (TVK) 1.4.2015 alkaen.
• Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvaustoiminta, palvelunumero 0409 222900
• Lisätietoja: www.tvk.fi
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http://www.tvk.fi/


Aloittavan yrittäjän
vakuutukset

vapaaehtoiset eli tarpeeseen perustuvat vakuutukset
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Vapaaehtoiset vakuutukset
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Yrittäjän tapaturmavakuutus

Sairauskulu- ja matkavakuutus

Henki- ja työkyvyttömyysvakuutus

Säästäminen ja sijoitus

Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Ajoneuvokasko

Omaisuusvakuutus

Keskeytysvakuutus

Oikeusturva- ja vastuuvakuutus

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Yrityksen sairauskuluvakuutus�Yrityksen sairauskuluvakuutus on suunniteltu täydentämään Fennia-ryhmän yritysasiakkaiden lakisääteistä vakuutusturvaa. Yrityksen sairauskuluvakuutus korvaa sellaisia sairaudesta ja tapaturmavammasta aiheutuneita sairaanhoitokuluja, joita ei korvata jonkin lain perusteella ja jotka työntekijä tai yrittäjä yleensä maksaa itse. Tästä syystä vakuutettu on itse myös edunsaaja, vaikka yritys maksaakin vakuutusmaksun. Tapaturmavakuutuslain mukaiset vakuutukset (lakisääteinen tapaturmavakuutus ja Yrittäjän Henkilöturva) korvaavat vain tapaturmavammasta aiheutuneet sairaanhoitokulut tapaturmavakuutuslain mukaan, vapaa-ajan osalta sairaanhoitokulut korvataan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon taksan mukaan. Yrityksen sairauskuluvakuutus korvaa sekä sairaudesta että tapaturmavammasta aiheutuneet hoitokulut silloinkin, kun hoito on annettu yksityisessä sairaanhoitolaitoksessa.�Fenniakaskon vakuutukset	Kolarivakuutus 		Ilkivaltavakuutus 	Palovakuutus 		Varkausvakuutus 	Lasivakuutus 			Hirvivahinkovakuutus 	Autokiinnitys-, osamaksu- ja leasing-vakuutus 	Autopalveluvakuutus 		Oikeusturvavakuutus 	Keskeytysvakuutus 		Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus�Omaisuusvakuutuksen tarkoitus�Kukin omaisuusvakuutus korvaa nimetyistä vakuutustapahtumista aiheutuneita suoranaisia esinevahinkoja vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan enintään sovittuun vakuutusmäärään asti.��Vakuutustapahtuma�Omaisuusvakuutuksissa vakuutustapahtuma voi olla tulipalo, myrsky, vesijohtovuoto tms. sopimuksessa nimetty tapahtuma, joka oikeuttaa korvaukseen.��Suoranainen esinevahinko�Suoranaisella esinevahingolla tarkoitetaan sitä, että vakuutettua omaisuutta menetetään, tuhoutuu tai vaurioituu välittömästi vakuutustapahtuman yhteydessä. Vahingosta voi aiheutua myös epäsuoria vahinkoja. Niillä tarkoitetaan niitä taloudellisia menetyksiä, joita aiheutuu esim. siitä, kun rikkoutuneella koneella ei voi valmistaa tuotteita myyntiin ennen vaurioiden korjausta.��Vakuutusmäärä�Vakuutusmäärä indeksikorotuksineen on Yrittäjäin Fennian korvauksen yläraja kussakin vahingossa. Kunkin kohteen vakuutusmäärä mainitaan vakuutuskirjassa. Vakuutusmäärä voi perustua jälleenhankinta-arvoon, käypään arvoon tai muuhun sovittuun arvoon. Myös vakuutusmaksu perustuu vakuutusmäärään. Omaisuusvakuutuksen vakuutusmäärä perustuu yleensä jälleenhankinta-arvoon. Se on markkamäärä, joka tarvitaan menetetyn omaisuuden korvaamiseksi uudella samanlaisella tai ominaisuuksiltaan vastaavalla omaisuudella. Jälleenhankinta-arvo sisältää myös kuljetus- ja asennuskulut.��Käypä arvo on euromäärä, joka omaisuudesta olisi saatu myytäessä se normaalisti ennen vahinkoa. Käypä arvo saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään omaisuuden ikääntymisestä, kulumisesta, tekniikan vanhentumisesta tai muusta syystä johtuva arvonalennus.��Vakuutusmäärä perustuu käypään arvoon, jos omaisuuden käypä arvo on alle 50 % jälleenhankinta-arvosta.�



Yrittäjän tapaturmavakuutus

• Yrittäjän tapaturmavakuutus on työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen 
vapaaehtoinen, mutta välttämätön vakuutus yrittäjälle ja hänen perheenjäsenilleen, 
jotka eivät kuulu lakisääteisesti vakuutettaviin ja jotka saavat pääasiallisen 
toimeentulonsa yrittäjätyöstään.

• Edellyttää voimassaolevaa YEL-vakuutusta. Ansionmenetyskorvaus (päiväraha ja eläke) 
perustuvat vahinkopäivänä voimassaolevaan YEL-työtuloon.

• Vakuutus kattaa työ- ja vapaa-ajan tapaturmat sekä ammattitaudit ja pääsääntöisesti 
se korvaa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan, kuten työntekijöiden 
lakisääteinen tapaturmavakuutus.

• Vastaava kuin pakollinen työajan vakuutus työntekijöille paitsi yrittäjällä voimassa 24/7 
kaikkialla maailmassa.
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Yrityksen sairauskuluvakuutus

• Yrityksen sairauskuluvakuutus on suunniteltu täydentämään tapaturmavakuutuslain 
mukaisten vakuutusten antamaa turvaa. 

• Korvaa sellaisia sairaudesta ja tapaturmavammasta aiheutuneita yksityisen 
sairaanhoidon kuluja, joita ei korvata jonkin lain perusteella ja jotka työntekijä tai 
yrittäjä yleensä maksaa itse.

• Vakuutukseen voi liittää päivärahan/sairauspäivä
o omavastuuaika
o Suomen Yrittäjien jäsenille 50 %:n alennus 
o Tästä syystä vakuutettu on itse edunsaaja, vaikka yritys maksaakin vakuutusmaksun.

• Tavoitteena on saada yrittäjä ja tärkeät työntekijät nopeasti hoitoon ja kuntoon.
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Matkavakuutus

• Matkustaja- ja matkatavaravakuutus turvaa yrittäjän ja työntekijät sekä heidän matkatavaransa 
koti- ja ulkomaan työmatkoilla.

• Voidaan vakuuttaa yksi henkilö tai koko perhe ja loma ja/tai työmatkojen osalta

• Matkustajavakuutus korvaa mm. matkasairauden ja -tapaturman hoitokulut, matkan 
peruuntumisen ja keskeytymisen sekä mahdollisen kotiinkuljetuksen Suomeen.

• Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroille äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneen vahingon 
ja lisäksi esim. matkatavaran myöhästymisen johdosta syntyneitä välttämättömyystarvikkeiden 
hankintakustannuksia.

• Matkavakuutuskortin palvelut:
o sopimuslääkäreitä ympäri maailman
o matkahätäpalvelu (SOS International) 24 h/vrk suomeksi ja ruotsiksi
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Muita vapaaehtoisia vakuutuksia
• Henkivakuutus ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus
o Maksetaan sovittu kertakorvaus vahingosta.
o Voi auttaa hoitamaan velat tai muut maksut.
o Maksetaan eläkkeen lisäksi.

• Vapaaehtoinen eläkevakuutus, säästö- tai sijoitusvakuutus
o Voi aikaistaa eläkkeelle jäämistä.(ryhmäratkaisu)
o Mahdollistaa alhaisen eläketason korottamisen, eri sijoitusvaihtoehtoja.

• Ajoneuvokasko
o sovittu turva oman ajoneuvon vahinkojen varalle (kolari, hirvi, ilkivalta, palo, varkaus, oikeusturva, 

keskeytyminen, tuulilasi)

• Omaisuusvakuutus
o sovittu turva irtaimiston vahinkojen varalle (esim. palo, räjähdys, sähköilmiö, murto, ryöstö, ilkivalta, varkaus, 

rikkoutuminen, vuoto, myrsky, tulva)

• Keskeytysvakuutus
o turva yritystoiminnan keskeytymisen varalle tai henkilöstön tapaturmien aiheuttamien keskeytymisien varalle
o voi korvata ylimääräisiä kuluja tai menetettyä katetta

• Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset
o Vastuuvakuutus kattaa laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta aiheutuneita kustannuksia kolmannelle 

osapuolelle tai esineelle.
o Oikeusturvavakuutus kattaa rikos-, riita- ja hakemusasiassa lakimiehen käytöstä aiheutuneita asianajo- ja 

oikeudenkäyntikuluja.
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Esimerkkilaskelmia
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Esimerkkilaskelma aloittavalle 
kaupan alan yrittäjälle

• Yritys: vähittäiskauppa, jossa toimii yrittäjän lisäksi kiireapulainen
o Yrittäjänä  44-vuotias nainen
o Yrittäjän työtuloksi sovittu  20 000 euroa/vuosi
o Yrittäjä toimii ensimmäistä kertaa yrittäjänä ja saa 22 % alennuksen YEL-vakuutuksesta 48 kuukaudeksi
o Työntekijän palkka 10 000 euroa/vuosi (Kyseessä on siis sopimustyönantaja.)
o Yrityksellä omaisuutta n. 80 000 euroa (käyttö- ja vaihto-omaisuus)
o Yrityksen nimissä lisäksi Toyota Avensis 1.8, vm. 2004

• Vakuutusmaksut yhteensä 7 772 - 8 437 euroa/vuosi
o lakisääteisten vakuutusten osuus 6 038 euroa (sis. yrittäjä, työntekijä ja liikenne)
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Lakisääteiset vakuutukset Vuosimaksu 2017

YEL 3760€/vuosi

TyEL 2510€/vuosi

Työttömyysvakuutusmaksu 80 €/vuosi

Työntekijän ryhmähenkivakuutus 8 €/vuosi

Lakisääteiset vakuutukset yhteensä 6358 €/vuosi

josta työntekijän lakisääteiset 
yhteensä

2 510 €/vuosi

josta yrittäjän lakisääteiset 
yhteensä

3 760€/vuosi

Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset Vuosimaksu 2014

Henkivakuutus (kuolemanvarasumma 100 000 €) 300 €/vuosi

Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus (100 000 €) 827 €/vuosi

Yrityksen sairauskuluvakuutus 1200 €/vuosi

Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset yhteensä 2 327€/vuosi

• Yrityksen nimiin otetaan vapaaehtoinen eläkevakuutus, jolla varmistetaan mahdollisuus jäädä 
eläkkeelle viimeistään 63-vuotiaana.



Muuta

20.11.201731



Suomen Yrittäjien jäsenyydestä 
merkittäviä etuja

• Tarjoamme Suomen Yrittäjien jäsenille vakuutusetuja sekä yrityksen että yrittäjän 
kodin ja perheen vakuutuksiin. Palvelu- ja vakuutusedut auttavat myös sitouttamaan 
yrityksen henkilöstöä. www.fennia.fi/suomenyrittajat

• Suomen Yrittäjät tarjoavat yrittäjille neuvontaa, koulutusta, tapahtumia ja 
erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia. www.yrittajat.fi
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Tärkeitä linkkejä aloittavalle yrittäjälle
• Suomen Yrittäjät: www.yrittajat.fi

• www.yrittajat.fi/fi-FI/minustakoyrittaja/

• www.suomi.fi
o Yrityksen käynnistäminen, julkisten palveluiden neuvontaa koottuna

• Verohallinto: www.vero.fi

• Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä: www.ytj.fi

• Uusyrityskeskukset: www.uusyrityskeskukset.fi
o Yrityksen perustamisopas

• Työ- ja elinkeinoministeriö: www.yrityssuomi.fi

• Eläketurvakeskus: www.tyoelake.fi
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