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Tämä raportti on ajantasainen katsaus keskeisimpiin kysymyksiin yrittäjän eläketurvan kan-
nalta. Raportissa on kattavasti tietoa yrittäjän eläkevakuutuksesta, YEL-vakuutuksen toi-
meenpanosta, yrittäjien työuran pituudesta, yrittäjän lakisääteisen eläketurvan tasosta ja yrit-
täjän tulojen suhteesta työeläkevakuutuksen perusteena olevaan työtuloon. 

Raportti koostuu viidestä itsenäisestä artikkelista. Jokaisessa artikkelissa tarkastellaan omia 
erityiskysymyksiä ja välillä myös eri henkilöryhmiä. Yhdistävänä tekijänä on YEL-vakuutus, 
johon pureudutaan useista näkökulmista. Ensimmäisessä artikkelissa, Yrittäjävakuutetut po-
litiikan ja tutkimuksen kohteena, taustoitetaan yrittäjän työeläkevakuuttamisen historiaa, yrit-
täjän eläketurvaa osana sosiaaliturvan kokonaisuutta, työurien pituudesta esitettyjä tuloksia ja 
yrittäjyyden viimeaikaista muutosta sekä pohditaan yrittäjien tuloja.

Seuraavissa kolmessa artikkelissa kuvataan YEL-vakuutuksen toimeenpanoa sekä tuotetaan 
uutta tietoa yrittäjävakuutettujen piirteistä, yrittäjäurasta osana yrittäjän työuraa, yrittäjän 
eläketurvan tasosta sekä yritystoiminnan tuloista. Artikkelit perustuvat Eläketurvakeskuksen 
kokonaisaineistoon YEL-vakuutetuista. Tutkimusaineistossa on yhdistetty yrittäjän tiedot 
työ- ja kansaneläkejärjestelmässä, työeläkelaitoksissa, Verohallinnossa sekä toimeenpanossa. 
Tulokset koskevat pääasiassa vuosia 2010–2014, mutta asiayhteydestä riippuen myös pidem-
pää aikajaksoa.

Monen yrittäjän työtulo on työttömyysturvan alarajalla

Raportin toisessa artikkelissa, Yrittäjän eläkevakuutus käytännössä, tarkastellaan YEL-va-
kuutuksen toimeenpanon keskeisiä aiheita: työtuloa, vakuuttamista ja eläkkeiden rahoitusta. 
Eläkelaitos vahvistaa yrittäjälle työeläkkeen perusteena olevan työtulon. Työtulon tulisi vas-
tata yrittäjän työpanosta. Kaikkien yrittäjien keskimääräinen vahvistettu työtulo oli 23 100 
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euroa vuonna 2014. Työtuloon tehdään vuosittain automaattisesti palkkakertoimen muutosta 
vastaava korotus. Yritystoimintaa aloittavien yrittäjien alkutyötulo asettuu usein johonkin ta-
salukuun tai vakuuttamisvelvollisuuden tai työttömyysturvan alarajalle. Vahvistettu työtulo 
on noussut 2000-luvulla reaalisesti 1,9 prosenttia vuodessa, naisten työtulo hieman miesten 
työtuloa enemmän.

Työeläkevakuutusmaksun joustomahdollisuutta käytetään vähän

Yrittäjä on voinut maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua tai pienennettyä työeläkevakuutus-
maksua (ns. työeläkevakuutusmaksun jousto) vuodesta 2005 alkaen. Työeläkevakuutusmak-
sun joustomahdollisuuden tavoitteena on nostaa yrittäjien liian mataliksi koettuja työtuloja. 
Käytännössä joustaminen on ollut harvinaista: vain alle 0,5 prosenttia yrittäjistä on vuosittain 
hyödyntänyt joustoa. Vuosittain jousto on yhteensä nostanut keskimääräistä kokonaistyötu-
loa noin 0,1–0,2 prosenttia, vaikka esimerkiksi vuonna 2014 maksujen alaspäin joustaminen 
olikin ylöspäin joustamista yleisempää. Ylöspäin joustaminen eli ylimääräisen työeläkeva-
kuutusmaksun maksaminen on ollut hieman yleisempää vanhempien yrittäjien keskuudessa 
sekä niillä, joilla on suurimmat työtulot. Alaspäin joustaminen on suunnilleen yhtä tavallista 
kaikilla työtulotasoilla.

Taloussuhdanteet heijastuvat yrittäjien eläkevakuuttamiseen, myös 
lainmuutokset näkyvät työtulojen tasoissa

Vuoden 2011 lainmuutos, joka laajensi YEL-vakuutettujen piiriä, nosti kaikkien yrittäjien 
keskimääräistä YEL-työtuloa edelliseen vuoteen verrattuna reaalisesti noin kolme prosenttia. 
Aloittavien yrittäjien alkutyötulo nousi 45 prosenttia vuonna 2011. Lainmuutoksen myötä 
YEL:n piiriin tulleiden uusien yrittäjien korkeampia työtuloja selittää osakeyhtiötaustaisuus 
sekä se, että heistä useimmilla yritystoiminta oli jo vakaalla pohjalla eivätkä he siinä mielessä 
olleet tavallisia aloittavia yrittäjiä.

Taloustaantuman myötä konkurssihakemusten ja ulosottovelan määrät ovat kasvaneet. Tästä 
huolimatta maksamattomien YEL-eläkevakuutusmaksujen suhde vakuutusmaksutuloon on 
pienentynyt viimeisten parin vuosikymmenen ajan. Ilmeisesti yritysten tilanne on edelleen 
1990-luvun lamaa edeltävää aikaa parempi. Uusista erääntyvistä vakuutusmaksuista on viime 
vuosina noin 2–3 prosenttia jäänyt maksamatta. Osuus on pienentynyt hieman vuosittain. 
Noin 40–50 prosenttia maksamattomiksi jääneistä maksuista lopulta vanhentuu ja jää peri-
mättä. Maksamattomat eläkevakuutusmaksut leikkaavat aikanaan eläkettä kartuttavaa työ-
tuloa: työtuloleikkausten osuus on ollut viime aikoina noin 1,5 prosenttia työtulosummasta.

Yrittäjien määrän sekä työtulojen tason kehitys ratkaisee vakuutusmaksutulon lähiaikojen 
suunnan. Rahoituksen näkökulmasta YEL-vakuutuksessa vaikuttaa vakuutettuihin palkan-
saajiin verrattuna vino ikärakenne sekä työtulojen tasot. Odotukset työtulojen kasvusta ovat 
viime vuosien kehityksen perusteella maltilliset, kuitenkin esimerkiksi työttömyysturvaan 
oikeuttavan YEL-työtulon alarajan nosto vuoden 2015 alusta saattaa vaikuttaa nostavasti kes-
kimääräisen työtulon tasoon. Valtion osuus YEL:n mukaisesta eläkemenosta oli 67 miljoonaa 
euroa vuonna 2014, ja Eläketurvakeskuksen ennusteiden mukaan se kasvaa lähivuosina.
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Taloussuhdanteista riippumatta YEL:n mukaisessa eläkemenossa on kasvupaine, joka seuraa 
pääasiassa vanhuuseläkemenon kasvusta. Sen sijaan työkyvyttömyyseläkemenot ovat pienen-
tyneet viime vuosina. Kokonaiseläkemeno tulee Eläketurvakeskuksen ennusteiden mukaan 
lähiaikoina kasvamaan reaalisesti noin 3–4 prosentin vuosivauhtia. 

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden yrittäjien työurien pituus on 39 vuotta 

Raportin kolmannessa artikkelissa Yrittäjien työurat ja eläketurva tarkastellaan työ- ja elä-
keaikaa eri näkökulmista. Yrittäjien lukumäärä on lievässä kasvussa, vuoden 2014 lopussa 
vakuutettuja oli noin 206 900, eli 8,3 prosenttia työvoimasta. Yrittäjäura alkaa vanhempana 
kuin palkansaajaura. Yrittäjien keski-ikä on 46 vuotta, mikä on viisi vuotta enemmän kuin 
palkansaajilla. Yrittäjät ovat useimmiten miehiä: miesten osuus on kaksi kolmannesta yrit-
täjistä. Yrittäjät eivät ole erityisen korkeasti koulutettuja. Korkeintaan perus- ja keskiasteen 
koulutustaso on selvästi yleisin (65–67 prosenttia) sekä yrittäjissä kaikkiaan että äskettäin 
yritystoiminnan aloittaneissa. Korkea koulutus on harvinainen sekä uusien että pitkään yrit-
täjänä toimineiden joukoissa. Korkeintaan keskiasteen tutkinnon suorittaneita on yrittäjäva-
kuutetuista 60 prosenttia, kun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on 10 prosenttia. 
Naiset ovat korkeammin koulutettuja kuin miehet.

YEL-vakuutettujen työurat muotoutuvat hieman yllättäen pääosin palkansaajauran varaan. 
Vuonna 2014 yrttäjyydestä vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työura oli mediaanilla mitattuna 
38,8 vuotta. Tiiviin (YEL-vakuutettua aikaa vähintään 80 prosenttia työurasta) tehneiden työ-
urat ovat mediaanilla mitattuna 39,0 vuotta. Ainoastaan yrittäjänä toimineiden työurien pituus 
on noin kaksi vuotta lyhyempi.

Palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäminen nostaa lakisääteisen eläketurvan 
kohtuulliselle tasolle

Yrittäjien lakisääteisissä eläkkeissä ilmenee sama kehityssuunta kuin eläkkeensaajilla yleen-
säkin. Tietyt varhaiseläkkeet ovat poistumassa. Vuonna 2014 eläkkeelle siirtyneistä 70 pro-
senttia siirtyi vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeille viidennes. Myös eläkkeelle siir-
tymisessä on eroa: yrittäjäura jatkuu keskimäärin puoli vuotta pidempään kuin palkansaajien 
työura. Matala työtulo yhdessä lyhyen yrittäjäuran kanssa merkitsee pientä eläkettä – keski-
määräinen YEL:n mukainen eläke on 420 euroa. Tyypillisen yrittäjän eläketurvaan lukeutuu 
kuitenkin palkansaajana ansaittua eläkettä. Käytännössä yrittäjän omaan työuraan perustuva 
lakisääteinen eläketurva oli keskimäärin 1 270 euroa, mikä on noin 200 euroa pienempi kuin 
eläkkeensaajilla kaikkiaan.

Yrittäjän työtulo on keskimäärin 70 prosenttia yritystoiminnan verotettavasta 
ansiotulosta. Naisten työtulo on lähempänä ansiotuloa kuin miehillä

Neljäs artikkeli Työtulon ja yritystoiminnan verotettavien tulojen suhde ammatin- ja liikkeen-
harjoittajilla pureutuu yrittäjän työtuloon vuonna 2013. Tutkimusaineisto on kattavuudeltaan 
noin kolmasosa kaikista YEL-vakuutetuista, ja se kuvaa vakiintuneita yrittäjiä. Tulosten mu-
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kaan YEL-työtulo vastaa keskimäärin runsasta 70 prosenttia yritystoiminnan verotettavasta 
ansiotulosta, joskin vaihtelu varsinkin alimmissa tuloluokissa on suurta. Tulos on yhdenmu-
kainen aikaisempien tutkimusten kanssa. Yrittäjät ansaitsevat yritystoiminnastaan keskimää-
rin 27 100 euroa vuodessa. Vastaavasti työtulo on keskimäärin 18 700 euroa. Miesten työtulo 
suhteessa ansiotuloon on 63 prosenttia ja naisilla luku on 79 prosenttia. Naisten ansiotaso on 
alhaisempi, mutta työtulo on euromääräisesti hieman suurempi kuin miehillä. Yhteys työtulon 
ja ansiotulon välillä on sitä heikompi, mitä korkeammista ansiotulosta on kyse. Yritystoimin-
nan kestolla ei todettu kovin suurta merkitystä työtulon ja ansiotulon suhteeseen

Osa yrittäjistä tarkistaa harvoin työtuloa

YEL-työtulon tason oikeellisuutta arvioitaessa kiinnittää huomiota se, että yrittäjät eivät 
muuta alkutyötuloa erityisen herkästi. Artikkelin mukaan osa yrittäjistä ei muuta työtuloaan 
vuosiin. Noin neljännes ei ole kertaakaan muuttanut työtuloaan YEL-vakuutuksen voimassa-
oloaikana.

Pääomatulon merkitys jää ammatin ja -liikkeenharjoittajilla pieneksi 

Pääomatulo ei muodosta mainittavaa tulolähdettä nyt tarkastelun kohteena oleville yrittäjil-
le, ammatin- ja liikkeenharjoittajille, jotka edustavat usein perinteisiä ammattiryhmiä (esim. 
parturi-kampaaja, lääkäri). Tämän yrittäjäryhmän saama kokonaisansio perustuu useilla toi-
mialoilla kokonaan yrittäjän työpanokseen eikä yritystoimintaan ole sitoutunut merkittävästi 
pääomia. Osakeyhtiömuotoisessa yritystoiminnassa pääomatulon rooli lienee keskimäärin 
suurempi.


