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Lakisääteinen yrittäjäeläkevakuutus ja katkonainen työura 
 
Eläinlääkäriliiton jäsenneuvonnassa on noussut esiin yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen 
vakuuttamisvelvollisuus silloin, kun eläinlääkäri tekee määräaikaisia kunnaneläinlääkärin tehtäviä ja 
väliaikoina eläinlääkärin työtä itsenäisenä ammatinharjoittajana olematta kenenkään palveluksessa. 

 
Kunnaneläinlääkärin ei tarvitse ottaa YEL:n mukaista vakuutusta, vaan kunta maksaa KEVA:lle (entinen 
Kuntien eläkevakuutus) eläkemaksun myös praktiikkatuloista vuotuiseen ylärajaan saakka. Vuoden 2015 
palkkioiden enimmäismäärä on 50 403,60 euroa. Tarpeetonta yrittäjäeläkevakuutusta ei pidä ottaa, koska 
se edelleen tuntuu sekoittavan sairaus- ja äitiyspäivärahan määräytymistä. 

Jos eläinlääkäri pitää omaa vastaanottoa tai työskentelee toisen omistamalla klinikalla itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, tulkitaan hänen olevan eläkejärjestelmän näkökulmasta yrittäjä, jonka on 
järjestettävä oma eläketurvansa ottamalla YEL:n mukainen vakuutus työeläkeyhtiöstä. 
Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös sivutoimista yrittämistä työ- tai virkasuhteen rinnalla, jos sen ajallista 
kestoa ja rahamääräistä arvoa koskevat edellytykset täyttyvät. 

 
Vakuuttamisvelvollisuus 
Yrittäjäeläkevakuutus on otettava, jos yrittäjän yritystoiminnassaan tekemän työn arvo eli työtulo on tänä 
vuonna vähintään 7 502,14 euroa. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa, kun yhtäjaksoinen yritystoiminta on 
kestänyt neljä kuukautta. Vakuutus on otettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua yritystoiminnan 
aloittamisesta. Vakuutuksen työtulon voi yrittäjä itse valita laissa säädetyn vähimmäis- ja enimmäismäärän 
välillä. Tarkoituksenmukaista on valita työtulo eläinlääkärin palkan tasoiseksi, koska työtulo vaikuttaa 
suoraan karttuvan eläkkeen määrään. Aloittava yrittäjä saa YEL-maksuun alennuksen 48 ensimmäisen 
kuukauden ajaksi. Maksu on tuona aikana 78 prosenttia koko maksusta. 

Eläketurvakeskus (ETK) seuraa verottajalta saamiensa tietojen perusteella uusien YEL-vakuutusten 
ottamista. Jos eläinlääkärin elinkeinotoiminnan tulos verotiedoissa ylittää YEL-vakuuttamisvelvollisuuden 
alarajan (7 502,14 euroa vuonna 2015) eikä hänellä ole voimassa olevaa yrittäjäeläkevakuutusta, kehottaa 
ETK ottamaan lakisääteisen yrittäjäeläkevakuutuksen. Jos eläinlääkärin elinkeinotulo koostuu pelkästään 
kunnaneläinlääkärinä tehdystä praktiikasta, ei hänen tarvitse ottaa YEL-vakuutusta, mutta ETK:lle pitää 
antaa selvitys elinkeinotulon lähteestä. 

ETK:lla on toimivalta ottaa yrittäjälle niin sanottu pakkovakuutus, jos hän ei itse ota vakuutusta. Tilanteen 
kriisiyttäminen näin pitkälle ei ole järkevää, koska esimerkiksi aloittavan yrittäjän maksualennusta ei voi 
saada pakkovakuutustilanteessa. 

Jos yksityisen ammattitoiminnan tulos vuodessa ylittää vakuuttamisvelvollisuuden rajamäärän, kannattaa 
YEL-vakuutus ottaa. Yrittäjätoiminnan katkonaisuudella ei ole asiassa ratkaisevaa vaikutusta, 
pakkovakuuttamista ei kannata jäädä odottamaan. 
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