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• Vakuuttaminen
• Kattavaa turvaa 

Agenda



Vakuuttaminen



Työeläkevakuuttaminen Suomessa

MyEL 51 000



• Kalastus
• Kalan käsittely

• Pyydysten valmistus, korjaus ja kunnostus
• Saaliin markkinointi
• Muu toiminta, jolla toiminnallinen yhteys 

kalastukseen

10.3.2023

MyEL-vakuutettu 
kalastustyö
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Jos varsinaista kalastusta ei ole, pelkkää 
kalastuksen liittyvää 

yritystoimintaa ei voi vakuuttaa MYEL-
vakuutuksessa

Muu yritys-
toiminta YEL-
vakuutukseen



• Olet 18–68-vuotias,
• Et ole vakuutettu MyEL:ssä
• Teet ansiotyötä olematta työsuhteessa 

tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa 
toimisuhteessa,

• Yrittäjätoiminta on kestänyt 
yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja

• YEL-työtulo vuositasossa on vähintään 
8 575,45 euroa (2023)

MYEL-vakuutus

• Olet 18–68-vuotias,
• Harjoitat ammattimaista 

kalastusta ja
• Vuotuinen MYEL-työtulosi on 

vähintään 4 288 euroa (vuonna 
2023).

YEL-vakuutus



• Työtulo on se palkka tai muu korvaus, 
jota maksettaisiin toiselle, yhtä 
ammattitaitoiselle työntekijälle kuin 
yrittäjä on.

• Työtuloa vahvistettaessa tehdään 
kokonaisarvio, jossa huomioidaan 
kyseisen alan mediaanipalkka ja muut 
yrittäjän työpanoksen määrää, 
yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän 
ammattitaitoa ja työpanoksen arvoa 
kuvaavat tiedot.

MYEL-työtulo

• 30–60 % kalastusyrityksen 
liikevaihdosta

• Kokonaistyötulo jaetaan yrityksessä 
työskenteleville työpanosten 
suhteessa

• Oma ehdotus pohjana
• Kun tulot tai työn osuus muuttuu, 

muista tarkistaa vakuutuksen taso

YEL-työtulo

Vakuutusmaksut ovat verotuksessa kokonaan vähennettäviä



Kattavaa turvaa



Työtulon vaikutuskenttä

ELÄKETURVA

Vanhuuseläke ja osittainen 
vanhuuseläke

Ammatillinen kuntoutus

Työkyvyttömyyseläkkeet ja 
työuraeläke

Perhe-eläke

SOSIAALITURVA

Sairauspäiväraha 
- YEL-päiväraha

Äitiys-, isyys- ja 
vanhempainraha

Erityisäitiysraha

TYÖTTÖMYYSTURVA

Ansiopäiväraha

Peruspäiväraha

TAPATURMA

Lisäksi Mela-turvana:
• MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
• Vapaa-ajan tapaturmavakuutus (vapaaehtoinen)
• Mela-sairauspäiväraha
• Ryhmähenkivakuutus
• Hyvinvointipalvelut



• Eläkettä alkaa kertyä 18-vuotiaasta
(vuonna 2004 ja sitä ennen 23-vuotiaasta)

• Eläkettä karttuu aina ylimpään eläkeikään 
asti
⎯ 1957 ja sitä ennen syntyneillä se on 68 vuotta
⎯ 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta
⎯ 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta

Eläkettä työtulon 
perusteella

≤ 1957

68 v.

1958–1961

69 v.

≥ 1962

70 v.

1,5 % 1,7 %

Pääsääntö:
ikä ei vaikuta
karttuma-
prosenttiin

Poikkeus:
53-62-vuotiaille 
+ 0,2 %-yksikköä
vuosina 2017 - 2025 

Kertymä-%

Ikärajat



Vanhuuseläke luo turvaa vanhuuden varalle

• Eläkkeelle voi jäädä, kun alin 
vanhuuseläkeikä on täyttynyt

• Eläke voi alkaa iän täyttämistä 
seuraavan kuun alusta

• Esim. jos alin vanhuuseläkeikä 
täyttyy 13.11.2023, eläke voi alkaa 
aikaisintaan 1.12.2023

• Jos jatkaa työskentelyä yli oman 
alimman vanhuuseläkeikänsä, 
saa eläkkeeseen lykkäyskorotuksen 

0,4 % jokaiselta lykätyltä 
kuukaudelta
Esimerkki: vuoden lykkäys 
= 4,8 % korotusta



Eläkeikä

www.elo.fi/elakeika
Syntymä-
vuosi

Alin 
vanhuuseläkeikä

Ylin 
eläkeikä

1954 63 v 68 v

1955 63 v 3 kk 68 v

1956 63 v 6 kk 68 v

1957 63 v 9 kk 68 v

1958 64 v 69 v

1959 64 v 3 kk 69 v

1960 64 v 6 kk 69 v

1961 64 v 9 kk 69 v

1962 65 v 70 v

1963 65 v 70 v

1964 65 v 70 v

https://www.elo.fi/elakeika
https://www.elo.fi/elakeika


• Mahdollista nostaa 25 % tai 50 % 
kertyneestä eläkkeestä jo ennen eläkeikää

• Aikaisintaan 61-vuotiaana (alaikäraja nousee 
62 vuoteen vuonna 2025)

• Jos osittaista vanhuuseläkettä hakee 
varhennettuna, eläkkeen määrään tehdään 
0,4 % varhennusvähennys jokaiselta 
kuukaudelta ennen eläkeikää

• Esim. hakeminen vuotta ennen alinta eläkeikää = 
4,8 % varhennus

• Varhennusvähennys on pysyvä
• Ei ole sidoksissa työskentelyyn

Osittainen vanhuuseläke
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50 % osittainen vanhuuseläke
Kertynyt eläke
2 000 €/kk

Osittainen  vanhuuseläke 50 %
808 €/kk

61              62              63              64 65
Osittainen
vanhuuseläke alkaa

Alin vanhuuseläkeikä 
(1962 syntyneillä 65 vuotta) 

Esimerkki: 
1962 syntynyt henkilö 

Osittainen vanhuuseläke 61-vuotiaana 
eli 4 vuotta ennen alinta eläkeikää

Varhennusvähennys 
19,2 % (48 x 0,4 %) eli 192 €

Huom. esimerkissä ei ole huomioitu elinaikakertoimen, palkkakertoimen tai työeläke-indeksin vaikutusta.



50 % osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeinen vanhuuseläke

Alin vanhuuseläkeikä, 
vanhuuseläke alkaa 

Osittainen varhennettu 
vanhuuseläke alkaa

Huom. esimerkissä ei ole huomioitu elinaikakertoimen, palkkakertoimen tai työeläke-indeksin vaikutusta.

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Maksussa oleva 
eläke, 856 €/kk

Palkka
1 000 €/kk

Ansiotyöstä  kertynyt eläke, 49 €/kk

Nostamatta jäänyt eläke, 1 000 €/kk

Maksussa oleva eläke, 856 €/kk

Karttunut eläke   2 000 €/kk 

Vanhuuseläke, noin 1 900 €/kk:

Jos henkilö olisi jatkanut kokoaikatyössä (ilman 
osittaista varhennettua vanhuuseläkettä) 2 000 € 
kuukausipalkalla, olisi hänen eläkkeensä alimmassa 
vanhuuseläkeiässä noin 2 100 €/kk.

Esimerkki: 
1958 syntynyt henkilö 



Turva työkyvyn heikentyessä

Ammatillinen 
kuntoutus

Työkyvyttö-
myyseläke

Työuraeläke



• Leskeneläke ja lapseneläke turvaavat 
perheen toimeentulon

• Perhe-eläkkeeseen voi olla oikeus
• alle 20-vuotiaalla lapsella
• aviopuolisolla
• avopuolisolla
• entisellä puolisolla.

Lisätietoja: www.elo.fi/elake

Perhe-eläke



Apuna MYEL-asioissa Apuna YEL-asioissa

Elo

• Tietoa YEL:stä – www.elo.fi
• Palvelu verkossa www.elo.fi/verkossa
• TyEL- ja YEL-vakuutusasiat 

puh. 020 694 730
• Eläke- ja kuntoutusneuvonta

puh. 020 694 726

Mela

• Tietoa Mela-turvasta verkossa – mela.fi
• Asioi sähköisesti – mela.fi/asiointipalvelut
• Puh. 029 435 2650

http://www.elo.fi/
http://www.elo.fi/verkossa


elo.fi @EloTyoelake @unelmatelossa @unelmatelossa @elo @tyoelakeyhtioelo

Kiitos!
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https://www.youtube.com/user/tyoelakeyhtioelo
https://www.instagram.com/unelmatelossa/
https://twitter.com/elotyoelake
https://www.linkedin.com/company/elo-mutual-pension-insurance-company
https://www.elo.fi/
https://www.facebook.com/unelmatelossa
https://www.elo.fi/
https://twitter.com/elotyoelake
https://www.facebook.com/unelmatelossa
https://www.instagram.com/unelmatelossa/
https://www.linkedin.com/company/elo-mutual-pension-insurance-company
https://www.youtube.com/user/tyoelakeyhtioelo
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