
KOKOMA

Yrittäjän vastuut ja velvollisuudet



- Yrittäjän velvollisuudet
- Työnantajan velvollisuudet
- Yrittäjän sosiaaliturva
- Vapaaehtoiset vakuutukset



Yrittäjän velvollisuudet



Aloittavan yrittäjän velvollisuudet
Kun aloitat yritystoiminnan, sinulla on monia velvollisuuksia:
Esim.

– Yrityksen rekisteröinti – PRH
• Perusilmoitus – myös verottaja samalla (Alv, työnantaja)

– Verotuksen ja kirjanpidon järjestäminen
• Voi hoitaa itse tai luottaa ammattilaiseen

– Vakuutukset
• Yel (toimialan pakolliset?)

• (Tiloissa tehtävä tarkastus tai kunnan terveysviranomaiselta lupa 
ennen tilojen käyttöönottoa.)

• Suomessa saa harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista 
elinkeinoa ilman viranomaisen lupaa. 
– Joissain tapauksissa yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan kuitenkin 

lupa tai siitä täytyy tehdä ilmoitus viranomaisille https://www.suomi.fi/yritykselle/vastuut-ja-
velvollisuudet/luvat-ja-velvoitteet/palvelut
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Yrittäjän velvollisuudet

• Yrittäjän velvollisuus nro 1:
– ole väleissä verottajan kanssa, koska tärkein hoidettava asia on 

verojen maksu.
• Yrittäjän velvollisuus nro 2:

– varmista sosiaaliturvasi
• Yrittäjän velvollisuus nro 3:

– tee kirjanpito huolella.
• Yrittäjän velvollisuus nro 4:

– pidä yrityksen pankkitilillä aina sen verran rahaa, että saat 
ainakin verot maksettua.

• Yrittäjän velvollisuus nro 5:
– toimi ajoissa, reagoi ajoissa.

• Yrittäjän velvollisuus nro 6:
– huolehdi itsestäsi ja ota aikaa läheisillesi.

Lähde: Suomen Yrittäjät



Työnantajan 
velvollisuudet



Työnantajan velvollisuudet

• Työsuhde
– Työnantajaksi ilmoittautuminen (Työnantajarekisteri)
– Työsopimus ja työehdot (Työehtosopimus)
– Työturvallisuus ja -suojelu
– Työterveyshuolto
– Työtodistus

• Vakuutukset
– Tyel
– Työtapaturmavakuutus

• Palkan maksaminen
– Pidätykset 

• Ennakonpidätys, työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu
– Palkan laskenta ja maksaminen
– Tosite palkasta
– Ilmoitukset ja tilitykset palkoista



Työnantajan velvollisuudet

Tasapuolisuus

Syrjinnän välttäminen

Perehdytys Lomat

”Työsuhde-

edut”

Yhden palkkaus työllistää 
sinua saman verran kuin 

useamman.



Yrittäjän
sosiaaliturva



Yrittäjän sosiaaliturva

• Yrittäjän ammattitaitoon kuuluu yritystoimintaan 
liittyvien riskien: 
– Tunnistaminen
– Hyväksyminen 
– Varautuminen 

• Myös yrittäjän omassa elämässä sattuu ja tapahtuu 
välillä ennalta arvaamattomia asioita.
– Varautuminen ja valmistautuminen

• ”Yrittäjällä on, hänen kohdatessaan tilanteen, jossa hän ei 
kykene turvaamaan toimeentuloaan työskentelyllään, 
oikeus samoihin etuuksiin kun työntekijällä.”
– Yrittäjän ja työntekijän etuuksien 

saantiedellytyksissä on eroja.



Käytännössä

• Yrittäjän eläkevakuutusmaksulla rahoitetaan ainoastaan yrittäjän eläke-etuudet. 
Lisäksi yrittäjä maksaa: 

– YEL-työtulonsa perusteella sairausvakuutuksen työtulovakuutusmaksua 
– palkkatulonsa perusteella työnantajan sosiaaliturvamaksua

• sairausvakuutuslain mukaiset etuudet 
– (mm. sairauspäiväraha, vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha).

• Verotuksen kautta yrittäjä osallistuu sekä perusturvan että ns. viimesijaisen 
toimeentuloturvan rahoittamiseen 

– (työttömyysetuudet, vähimmäispäivärahat, asumistuki, opintotuki, toimeentulotuki, eräät 
perhe-etuudet) 

• Yrittäjä siis osallistuu varsin merkittävästi sekä omiensa että yhteisten 
toimeentuloturvaetuuksien rahoitukseen.

• Yrittäjän on erittäin tärkeä tiedostaa YEL-työtulonsa vaikutus toimeentuloon 
– YEL-työtulominimin mukaan vakuuttava yrittäjä ei hyödy työeläkevakuutuksesta

• Työeläkelakien vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden sijaan kansaneläke- ja 
takuueläkejärjestelmän mukainen eläke

• Minimipäiväraha sairastuessa 
• Minimipäiväraha vanhempainvapaalla 
• Työttömyyden kohdatessa pelkkä työmarkkinatuki

– Saman saa, vaikka ei työskentelisi lainkaan. 



Perusturva perustuu YEL-vakuutukseen

• Yrittäjänä huolehdit eläketurvastasi, kun otat yrittäjän 
eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen.

• Yrittäjän sosiaaliturva pohjautuu YEL-vakuutuksessa 
ilmoittamaasi YEL-työtuloon.
– Saat tukea toimeentuloosi, jos sairastut, jäät työttömäksi, 

saat perheenlisäystä tai jäät eläkkeelle. 
• Huolehdi heti alusta, että perusturvasi on kunnossa.

– Lisäturvan hankkiminen tarvittaessa
• Työttömyyskassat
• Vakuutukset



Yrittäjän sosiaaliturva
• YRITTÄJÄN SAIRAUSPÄIVÄRAHA

– Yrittäjän sairauspäivärahaan ovat oikeutettuja pysyvästi Suomessa asuvat 18–67-vuotiaat 
yrittäjät.

– Päivärahaoikeus syntyy sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella.
– Vahvistettu YEL- työtulo määrittää yrittäjän sairauspäivärahan suuruuden. 
– Haetaan Kelasta.

• YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA
– Yrittäjä voi saada Kelan peruspäivärahaa, jos työssäoloehto täyttyy ja ansioita on vähintään 

vaaditun verran. 
– Mikäli oikeutta peruspäivärahaan ei ole, yrittäjän on mahdollista hakea tarveharkintaista 

työmarkkinatukea. 
– YEL-työtulo vaikuttaa yrittäjän työttömyysturvaan. Sen perusteella määräytyy työttömyyskassojen 

myöntämän ansiopäivärahan suuruus.
– Haetaan Kelasta

• Jos haluat parantaa työttömyysturvaasi à yrittäjien työttömyyskassat

• YRITTÄJÄN VANHEMPAINPÄIVÄRAHA
– Yrittäjän äitiyspäivärahan, isyyspäivärahan ja vanhempainpäivärahan suuruus määräytyy 

vahvistetun YEL- työtulon perusteella. 
– Vanhempainpäiväraha on palkkakertoimella tarkistettu kahden 

vuoden takainen keskimääräinen YEL-työtulo 
• Edeltävien kuuden kuukauden YEL-työtulo

– Haetaan Kelasta



YRITTÄJÄN SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT JA RAJAMÄÄRÄT 2020



Vapaaehtoiset 
vakuutukset



Miten minä olen vakuuttanut - Optikkoliike

• Omaisuusvakuutus 
– Liikehuoneisto / laitteet / vaihto-omaisuus
– Palo, ilkivalta, varkaus, rikkoutuminen, yms.

• keskeytysturva

• Laajennettu turva - yrittäjät + henkilökunta (vapaa-aika)
– Tapaturma + sairaskulut

• Palkkaturva poissaoloille
• Työkyvyttömyys

– Matkavakuutus
– Henkivakuutus

• Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

• Eläkevakuutus

• (Potilasvakuutus - pakollinen)



Lisäksi saatavilla…

• IPR

• Tietoturva

• Rikosvastuu

• Konsulttivastuu

• Tuotevastuu


