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Aloittavan yrittäjän ja ammatinharjoittajan vakuutukset 
 
Liiton juristilta kysytään usein, millaisia vakuutuksia aloitteleva eläinlääkäriyrittäjä tarvitsee. 
Vakuutustarjonta on laaja ja osittain vakuutukset saattavat olla päällekkäisiä. Seuraavassa 
ensiapua vakuutusviidakossa selviämiseen. 
 
Yrittäjän on itse otettava yrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutus (YEL-vakuutus), 
toisin kuin työ- tai virkasuhteessa olevan eläinlääkärin. Yrittäjän on lain mukaan otettava 
YEL-vakuutus, jos yrittäjän työtulo ylittää vuosittain vahvistetun työtulon (7 303,99 euroa/v 
vuonna 2013). Kunnaneläinlääkäri ei tarvitse omaa eläkevakuutusta, koska kunta maksaa 
kunnaneläinlääkärin eläkemaksut myös praktiikkatulon osalta. Kunnaneläinlääkärin on 
otettava erillinen eläkevakuutus vain, jos hänellä on kuntapraktiikan lisäksi vuoden aikana 
yksityispraktiikkaa niin paljon, että siitä kertyy tuloa yli 7 300 euroa. YEL-vakuutus on 
yrittäjälle tärkeä, koska esimerkiksi yrittäjän sairastuessa hänen sairauspäivärahansa 
suuruus on sidoksissa maksettuihin eläkevakuutusmaksuihin. 
 
Eläinlääkäriliiton jäsenetuihin kuuluvat vastuu- ja oikeusturvavakuutukset LähiTapiolasta. 
Vastuuvakuutus kattaa eläinlääkärin työssään aiheuttamat vahingot, esimerkiksi 
hoitovirheet. Kyseessä on työntekijöiden ja ammatinharjoittajien vakuutus. Yrittäjät ovat 
vakuutuksen piirissä silloin, kun yritystoimintaa harjoitetaan ammatinharjoittajana tai 
toiminimellä. Sen sijaan yhtiöitä (Oy, Ay, Ky) vakuutukset eivät kata, joten yhtiön on 
otettava erikseen vastuuvakuutus eläinlääkintävahinkojen varalle.  
 
Yrittäjän kannattaa harkita myös yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksen ottamista. Se 
kattaa yrityksen muut kuin varsinaiset eläinlääkintävahingot. Esimerkiksi jos asiakas 
liukastuu eläinlääkäriaseman jäisellä pihalla ja loukkaantuu, vastuu vahingosta on 
kiinteistön omistajalla, koska hänellä on vastuu alueen kunnossapidosta. Toiminnan 
vastuuvakuutusten hinta on yleensä sidoksissa yrityksen kokoon, joten pienille yrityksille 
sen ottaminen on edullisempaa. Kaikkia eläinlääkärin käyttämiä laitteita ja muuta 
irtaimistoa ei välttämättä saa vakuutettua osana yrityksen toiminnan vastuuvakuutusta, 
vaan niille saattaa olla tarpeen ottaa oma vakuutus. 
 
Yrittäjällä on lakisääteisesti sosiaaliturva tilanteissa, joissa hän on työkyvytön. 
Sosiaaliturvan taso on sidoksissa YEL-vakuutuksen työtuloon. Yrittäjä voi kuitenkin 
parantaa omaa sosiaaliturvaansa lisävakuutuksilla esimerkiksi tapaturmia ja sairastumisia 
varten. Vakuutusyhtiöillä on laaja valikoima yrittäjän vapaaehtoisia vakuutuksia. Erityisesti 
pienyrittäjän kannattaa myös harkita vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ottamista, koska 
pienessä yrityksessä omistajan poissaolo saattaa lamauttaa koko yrityksen toiminnan. 
 
Autoon ja sen käyttöön liittyy useita vakuutuksia. Myös kunnaneläinlääkärien on hankittava 
auton vakuutukset itse. Liikennevakuutus on pakollinen kaikissa moottoriajoneuvoissa. 
Liikennevakuutuksen lisäksi työautoihin otetaan käytännössä aina myös autovakuutus eli 
kasko. Vakuutusten hinnat saattavat vaihdella myös sen mukaan, onko auto eläinlääkärin 
vai yrityksen nimissä. Tarjouksia kannattaa pyytää kummallakin vaihtoehdolla ja useasta 
vakuutusyhtiöstä. On hyvä tiedostaa, että autovakuutuksen hinta määräytyy osittain myös 



auton omistajan kotipaikan mukaan: mitä pienempi paikkakunta, sitä pienempi 
vakuutusmaksu. Auton vakuutuksia hankittaessa kannattaa lisäksi selvittää, korvaavatko 
ne myös eläinlääkintäauton sisustukselle ja esimerkiksi lääkkeille aiheutuvat vahingot 
kolaritilanteissa. 
 
Riskeihin varautuminen on osa yrittäjänä toimimista. Yrityksen toiminnan jatkuminen on 
pyrittävä varmistamaan yllättävissäkin tilanteissa. Kaikki vakuutusmaksut ovat yrittäjälle 
vähennyskelpoisia kuluja verotuksessa. Vakuutusmaksujen hinnat saattavat olla 
erisuuruiset eri vakuutusyhtiöissä, joten kilpailuttaminen kannattaa, samoin jossain 
tapauksissa vakuutusten keskittäminen samaan yhtiöön. 
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